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 إْذاء
   ا٢بمد  الذم بنعمتو تتم الصا٢بات كالصالة كالسالـ على سيد األكلْب كاآلخرين ٧بمد بن عبد 

. ا  ا٥بادم األمْب كعلى آلو كصحبو أٝبعْب

   فإين أٞبد ا سبحانو كتعأب على ما من علي من إٛباـ ىذا البحث فهو سبحانو أىل ا٢بمد 
ربنا لك ا٢بمد حٌب ترضى كلك ا٢بمد إذا رضيت كلك . كالثناء كىو ا٤بنعم كا٤بتفضل أكال كآخرا

. ا٢بمد بعد الرضا

إٔب كالدٌب العزيزة الٍب علمتِب ا٢برص علي طلبٍب للعلم عرفانا بفضلها كحناهنا   .

إٔب كالدم الذم حرص علي تعليمي كتعب من أجلي  .

ُب إخراج ىذا البحثاكل من كاف عوف  إٔب  .

. أىدم ٥بم ىذه البحث الذم أسأؿ ا أف ٯبعلو ُب ميزاف حسناهتم 
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 ٔتقذٌر شكر

ا٢بمد  رب العا٤بْب كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كا٤برسلْب نبينا ٧بمد صلى ا عليو    
..... كسلم كعلى الو كصحبو كمن تبعو إٔب يـو الدين

: أما بعد        

 فأشكر ا أكال على ما مٌن بو من إٛباـ ىذا البحث 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  چ:انطالقا من قولو تعأبك    

 ()"ال  شك  اهلل من ال  شك  ااي س" كقولو صلى ا عليو كسلم()چڃ   ڃ  ڃ

 كزارة التعليم العإب كجامعة طيبة ٩بثلة با٤بعهد العإب لألئمة كا٣بطباء شكر أؿ ألىلو ض    كاعَبافا بالف
.  ككل من ساىم ُب إخراج ىذا العمل

 الذم ((م ت د ااح بي)االكتور كالشكر ا١بزيل كاالمتناف كالدعاء بالتوفيق ُب الدنيا كاآلخرة لفضيلة     
 . أك ا٢بكم على ما أكتبمٓب يكتف بإرشادم إٔب ا٤بعلومة كتصويب خط

 يـو القيامة إنو ٥بم ا٤بثوبةالتدريس سائال ا٤بؤب عز كجل أف يضاعف ىيئة عضاء  أل    كالشكر موصوال
. قريب ٦بيب

 

 
                                                             

 .ٕاآلية  :سورة إبراىيم ( )
 "سننو" ُب "أبو داكد"ك. 218  حديث رقم"األدب ا٤بفرد"ُب " البخارم"ك (7495)حديث رقم , "ا٤بسند" ُب "أٞبد"أخرجو   ()

 .3407حديث رقم " صحيحو" ُب "ابن حباف"ك. 1954حديث رقم " سننو" ُب "الَبمذم" ك4811 حديث رقم
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 يهخص انثذث

 كالصالة, ا٢بمد  رب العا٤بْب ٞبدا يليق ٔباللو ككمالو كثناء عظيما ال يكوف إال  سبحانو كتعأب 
كالسالـ على سيد األكلْب كاآلخرين كإماـ ا٤بتقْب ٧بمد بن عبد ا الداعي إٔب ا٢بق ا٤ببْب كعلى آلو 

. كصحبو أٝبعْب 
: أما بعد 

اال    اال ي   اال  ا ة ): كالذم اخَبت لو عنوافة الدينية  با٣بطىذا ٕبث ا٤بتواضع عن 

, الدين ,ا٣بطبة ),  التعريف ٗبصطلحات البحثكقد تناكلت ُب التمهيد ,(أهلافه  وم  اله 
كالذم عليو أما الفصل األكؿ . ٍب تناكلت فيو نشأة علم ا٣بطابة ك ا٤براد با٣بطابة الدينية, (ا٤بعاصرة

فقد ذكرت فيو تعريف األىداؼ لغة  (أهلاؼ اال    اال ي   اال  ا ة) مدار البحث كعنوانو
: كاصطالحا كأىداؼ ا٣بطبة الدينية ا٤بعاصرة ُب ثالث نقاط

    .ا٤بوعظة كاإلرشاد (ُ
  . الدعوة إٔب اإلسالـ كإٔب تعاليمو كمبادئو (ِ
 .الدعوة إٔب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ككحدة ا٤بسلمْب (ّ

 أم  اافصل ااث ني وااذي عل ه ملار اا حث أ ض  وعيوانه
فقد ذكرت فيو  (معآب ا٣بطبة الدينية ا٤بعاصرة)

. تعريف ا٤بعآب لغة كاصطالحا (ُ
: ُب ٟبس نقاط, كمعآب ا٣بطبة الدينية ا٤بعاصرة (ِ
 .قواعد إعداد ا٣بطبة الدينية (ّ
. كيشمل على ثالثة فركع.أسس إلقاء ا٣بطبة الدينية (ْ
 .مالمح شخصيَّة  ا٣بطب الدينيَّة (ٓ
دكر ا٣بطبة الدينية ا٤بعاصرة ُب تعزيز األمن الفكرم  (ٔ
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 انثذث خطح

 . ٔمتٍٓذ ٔفصهني ٔخامتح ٔفٓارشٔتشتًم ػهى يقذيح

ٍ:  املقذيح-
َّ
: ٔتتضً

 . االضتفتاح-1
.  أًٍْح املٕضٕع ٔأضثاب اختٍارِ-2
 . انذراضاخ انطاتقح-3
. ي يف انثذث يُٓج-4
  . خطح انثذث-5

 :  انتًٍٓذ فٍشًم ػهى ثالثح يثادث-
ٌٔشًم ػهى ثالثح , انتؼرٌف مبصطهذاخ انثذث:  املثذث األٔل

 :يطانة
 .   تؼرٌف اخلطثح نغح ٔاصطالدا:املطهة األٔل      
 .   تؼرٌف انذٌٍ نغح ٔاصطالدا:املطهة انثاًَ      
 .  تؼرٌف املؼاصرج نغح ٔاصطالدا:املطهة انثانث      

 .َشأج ػهى اخلطاتح:  املثذث انثاًَ
 . املراد تاخلطاتح انذٌٍُح:  املثذث انثانث

 .أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:  انفصم األٔل-
 .تؼرٌف األْذاف نغح ٔاصطالدا:       املثذث األٔل

ٌٔشًم ػهى ثالثح , أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:      املثذث انثاًَ
 :يطانة

    . املٕػظح ٔاإلرشاد:املطهة األٔل         
  . انذػٕج إىل اإلضالو ٔإىل تؼانًٍّ ٔيثادئّ:  املطهة انثاًَ         
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 انذػٕج إىل األير تاملؼرٔف ٔانًُٓ ػٍ املُكر :املطهة انثانث         
 .ٔٔدذج املطهًني

ٌٔشًم ػهى , .اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرجيؼامل :  انفصم انثاًَ-
 :يثذثني

 .تؼرٌف املؼامل نغح ٔاصطالدا:    املثذث األٔل
ٌٔشًم ػهى مخطح , يؼامل اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:    املثذث انثاًَ

 :يطانة
 .قٕاػذ إػذاد اخلطثح انذٌٍُح :املطهة األٔل

 .ٌٔشًم ػهى ثالثح فرٔع.أضص إنقاء اخلطثح انذٌٍُح  :املطهة انثاًَ
 يصادر اخلطثح انذٌٍُح: انفرع األٔل. 
 ًَاخلطٕاخ انالزيح إلػذاد خطٍة املطجذ: انفرع انثا 
 صفاخ اخلطثح انذٌٍُح انُاجذح تانشكم ٔاملضًٌٕ : انفرع انثانث

ح :املطهة انثانث
َّ
ح اخلطة  ياليخ شخصٍ

َّ
 .انذٌٍُ

, دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري :املطهة انراتغ
 .ٌٔشًم ػهى فرػني

 دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري: انفرع األٔل 
 ًَانٕاقغ ٔاملأيٕل نذٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف : انفرع انثا

 .تؼسٌس األيٍ انفكري

: ٔتشًم ػهى:  اخلامتح-
 .أْى َتائج انثذث: أٔال      

  . انتٕصٍاخ:      ثاٍَا
 :ٔتشًم ػهى:  انفٓارش-
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 .فٓرش اٌَاخ: أٔال      
 .فٓرش األدادٌث: ٍَاثا      

 .فٓرش األػالو:       ثانثا
 .فٓرش املصادر ٔاملراجغ:      راتؼا

      اخلايص فٓرش املٕضٕػاخ
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 انثذث يف يُٓجً

:  كسلكت ُب ىذا البحث ا٤بنهج العلمي ا٤بتعارؼ عليو كذلك حسب النقاط التالية

 الدينية اقتصرت على ما يدخل ٙبت العنواف دخوال ظاىرا, كىو ما يتعلق بذات ا٣بطبة- 1
 كذلك حرصا على اافظة على مقصود العنواف, كعدـ تشعب ا٤بوضوع تشعبا ٯبر إٔب ا٣بركج ا٤بعاصرة

.  عن مقتضى عنوانو

  .قمت بتعريف مصطلحات البحث- 2

بذكر السورة - تعأب - إٔب مواضعها من كتاب ا ا  عزكتيو كضعت اآليات بالرسم العثماين ك-3
.  كرقم اآلية

, كٓب أتعرض للكالـ على ا٢بكم عليو؛ لالتفاؽ على صحة الصحيحْبخرجت األحاديث من - 4
 .ما كرد فيهما أك ُب أحدٮبا, كما ٓب يكن كذلك خرجتو ٩با كرد فيو من كتب السنة حسب ا٤بستطاع

خرجت اآلثار من كتب اآلثار ا٤بعركفة مع ا٢بكم عليها من خالؿ كالـ أىل العلم عليها, كٓب - 5
أترؾ إال ما ٓب أعثر على كالـ حولو, كما ٓب أعثر عليو ُب كتب اآلثار أبْب من ذكره من الفقهاء, كىي 

.  قليلة

 .٘بنبت ذكر األحاديث كاآلثار الضعيفة- 6

  .عرفت الكلمات كاأللفاظ الغريبة الواردة ُب بعض األحاديث كاآلثار- 7

 .١بميع األعالـ ترٝبة مؤجزةترٝبت - 8

 .كضعت للبحث خاٛبة فهارس- 9
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 اختٍارِ ٔأضثاب املٕضٕع أًٍْح

:  كتتلخص أبرز األسباب الٍب دفعتِب للكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع فيما يلي

.  طبة كما أسلفتاْبأٮبية - 1

  الدينية ا٤بعاصرةطبةاْبمن ٕبث علمي يتناكؿ - حسب علمي حْب الكتابة - خلو الساحة - 2
كا٤بوجود إما ٕبوث تتناكؿ ا٣بطبة من ا١بانب الدعوم, أك األديب, أك . بدقة كعمق, فرغبت ُب القياـ بو

التارٱبي, أك تنبيهات كتوجيهات موجزة حوؿ بعض األخطاء, أك ٫بو ذلك, فأردت ا٤بشاركة هبذا 
.  البحث ُب ىذا اجملاؿ

طب , فأردت معرفة اْبأقـو بإلقاء سوؼ   أنِب إف شاء اما ٰبتملو مقتضى عملي, حيث- 3
.   مبنية على البحث كالتمحيص, كإفادة إخواين ا٤بسلمْب هبا الدينية ا٤بعاصرةطبةما يتعلق باْب

حصوؿ بعض النواقص كاألخطاء من بعض ا٣بطباء, نتيجة عدـ اإل٤باـ ببعض األحكاـ - 4
 .للخطبة, ٩با قلل من االستفادة منها مع أٮبيتها

 من ٨بتلف  الدينية ا٤بعاصرةكبعد القراءة حوؿ ا٤بوضوع, كتتبع ما كقع ُب يدم ٩با كتب عن ا٣بطبة
ا١بوانب, كاستشارة بعض مشاٱبي, كزمالئي من األساتذة, كطالب العلم عقدت العـز متوكال على ا 

 ((أهلافه  وم  اله : اال    اال ي   اال  ا ة)) كمستعينا بو ُب الكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع. 
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 انطاتقح انذراضاخ

: كىي على النحو التإب .كقفت على بعض الدراسات كالكتب ا٤بتعلقة هبذا ا٤بوضوع 
 اال ب االي     في االي س  ت اا ص   - 1
  صاّب بن فوزاف بن عبد ا الفوزاف/ فضيلة الشيخ:ا٤بؤلف*
 مكتبة ا٤بعارؼ: الناشر 
 1993 - 1413: سنة النشر 

 4: عدد اجمللدات *
 خ    ااجل   وش وط نج حه  في ظل االتغ  ات اال  ا ة- 2
 .فلسطْب: جامعة نابلس: أستاذ ُب قسم الفقو كالتشريع: ناصر الدين الشاعر: ا٤بؤلف*
 .عصوره  عيل اا  ب في أزه - ت ر له  - أاواه  : اال  ب - 3

اإلماـ ٧بمد أبو زىرة :  ا٤بؤلف
مف ه م وقض    تقلمه  خ    ااجل     - فك  ومي   - 4
 .01/01/1997 :ت ر خ اايش   ٧بمود عكاـ ::ا٤بؤلف*
اغ  اال    اال ي   اال  ا ة وااواقع   - 5

عبد القادر علي باعيسى . د : ا٤بؤلف
اغ  اإلقي ع واالستل ا  فى اال    اال ي   اا  ب   اال  ا ة - 6

منصور عبد السميع : ا٤بؤلف
 2007, كلية اآلداب-  جامعة القاىرة :الناشر

 اال  ا  ياور من اال  ب اال ن- 7
 . زايد أٞبد/ د: ا٤بؤلف

 .كغّبىا من ا٤بؤلفات الٍب ٥با صلة با٤بوضوع

 
 

 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CD%E3%E6%CF%20%DA%DF%C7%E3
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CD%E3%E6%CF%20%DA%DF%C7%E3
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CD%E3%E6%CF%20%DA%DF%C7%E3
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 يقذيح

 

ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره, كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا, من  إف    
يهده ا فال ميًضلى لو, كمن يضلل فال ىادم لو, كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو كأشهد 

ا عبده كرسولو صلى ا عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمنا كثّب . اأف ٧بمدن

 ()ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڇ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ڇ 

 ()ڇٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ڇ 

 أما بعد ,,,          ( )()ڇ﮳﮴  ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  ﮼

 , كشر األمور صلى ا عليو كسلم٧بمد   ىدل فإف أصدؽ ا٢بديث كتاب ا , كخّب ا٥بدل 
.  ٧بدثاهتا ككل ٧بدثة بدعة , ككل بدعة ضاللة , ككل ضاللة ُب النار

 پ  پ  پ  ڀ   ڀ   چ:على ىذه األمة عظيمة ككثّبة- تعأب - فإف نعم ا 

 كمن أعظم النعم الٍب اختٌص هبا دين  ()چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ

                                                             

 .َُِاآلية : سورة آؿ عمراف     ()
 .ُاآلية :سورة النساء     ()
كتاب  (2/591)ىذه خطبة ا٢باجة الٍب كاف النيب صلى ا عليو كسلم يعلمها أصحابو, كأخرج ا٢بديث أبو داكد ُب سننو   ()

كتاب النكاح باب ما يستحب من الكالـ عند النكاح, كابن ماجو ُب سننو  (6/89)النكاح باب خطبة النكاح, كالنسائي 
كتاب النكاح باب ما جاء ُب خطبة النكاح,  (3/404)كتاب النكاح باب ُب خطبة النكاح, كالَبمذم كحسنو  (1/609)

. كقد توسع األلباين ُب ٚبريج ا٢بديث ُب رسالتو خطبة ا٢باجة
 .ُٕ – َٕاآلية :سورة األحزاب      ()
(.  34)سورة إبراىيم , جزء من اآلية رقم   ( )
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موعظة عامة, - أم ا٣بطبة - , فهي  طباْباإلسالـ كٛبيز هبا عن غّبه من األدياف  

, لتعبد -جل كعال - توقظ القلوب الغافلة, كتشحذ ا٥بمم العالية, كتصل النفوس ٖبالقها 
رهبا على علم كبصّبة حٌب يأتيها اليقْب, كل ذلك كغّبه من الفوائد الكثّبة إ٭با يدؿ على 

.  أٮبيتها, كا٢باجة إٔب العناية التامة هبا

كإ٭با تتحقق ىذه الفوائد كغّبىا إذا توفر للخطيب ما ىو مطلوب من الشركط كاألركاف كالسنن, 
صلى ا عليو من األمور ارمة كا٤ببتدعة, فكانت كفق ىدم النيب - تعأب - كخلت ٩با ٓب يشرعو ا 

.   كأصحابو, كالسلف الصاّب من ىذه األمةكسلم

أْذافٓا :  انذٌٍُح املؼاصرجاخلطثح)) كقمت بكتابة ٕبث ٗبوضوع
 (.(ٔيؼاملٓا
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 :  انتًٍٓذ ٌشًم ػهى ثالثح يثادث-

ٌٔشًم ػهى ثالثح , انتؼرٌف مبصطهذاخ انثذث :املثذث األٔل

 :يطانة

 .   تؼرٌف اخلطثح نغح ٔاصطالدا:املطهة األٔل

 .   تؼرٌف انذٌٍ نغح ٔاصطالدا:املطهة انثاًَ

 .  تؼرٌف املؼاصرج نغح ٔاصطالدا:املطهة انثانث

 .َشأج ػهى اخلطاتح:املثذث انثاًَ

 .املراد تاخلطاتح انذٌٍُح :املثذث انثانث   
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 :  انتًٍٓذ ٌشًم ػهى ثالثح يثادث-

ٌٔشًم ػهى ثالثح , انتؼرٌف مبصطهذاخ انثذث :املثذث األٔل

 :يطانة

 .   تؼرٌف اخلطثح نغح ٔاصطالدا:املطهة األٔل        

:   في االغ  اال   ت   ف: أوال

بضم ا٣باء - خطب على ا٤بنرب خطبة : ىي بضم ا٣باء, كىي ما يقاؿ على ا٤بنرب, يقاؿ: اال   
.  فهي طلب نكاح ا٤برأة- بكسر ا٣باء - كخطابة, كأما خطبة - 

من ا٣بطب, كىو األمر العظيم؛ ألهنم كانوا ال ٯبعلوهنا إال : كىي مشتقة من ا٤بخاطبة, كقيل
.  عنده

.  ()كا٣بطبة مصدر ا٣بطيب, كىو ٱبطب ا٤برأة كٱبًطبيها ًخطبة كًخطِّيىب: " ُب هتذيب اللغة

كخىطىبى ا٣باطب على ا٤بًٍنربى خىطابة بالفتح, كخيطبة بالضم, كذلك الكالـ : "... كقاؿ ُب القاموس
يسىجَّع ك٫بوه, كرجل خىًطيبه حسن ا٣بيطبة بالضم 

.  ()" خيطبة أيضا, أك ىي الكالـ ا٤بنثور ا٤ب

بضم ا٣باء - خاطىبىو بالسالـ ٨بيىاطىبة كًخطىابا, كخطب على ا٤بنرب خيٍطبىة : " ك ُب ٨بتار الصحاح- 
ٱٍبطيبي بضم ا٣باء فيهما, كاختىطىبى أيضا - بكسر ا٣باء - كخىطىابة, كخىطىب ا٤برأة ُب النكاح ًخٍطبىة - 

.  ()"فيهما, كخطب من باب ظرؼ صار خطيبا

- خىاطىبىو ٨بيىاطىبىة كًخطىابا, كىو الكالـ بْب متكلم كسامع, كمنو اشتقاؽ ا٣بيطبىة : " ك ُب ا٤بصباح
خىطىبى القـو كعليهم من باب قتل, خيطبة : باختالؼ معنيْب, فييقاؿ ُب ا٤بوعظة- بضم ا٣باء ككسرىا 

                                                             

.  7/246" خطب " هتذيب اللغة األزىرم , مادة : ينظر(  )
.  1/65" خطب " القاموس ايط , مادة : ينظر( )
(.  76)ص " خطب " ٨بتار الصحاح , مادة : ينظر( )
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كٝبعها خيطب, كىو خطيب القـو إذا كاف ىو ا٤بتكلم عنهم, ... , كىي فيعلة ٗبعُب مفعولة-بالضم - 
.  ()بالكسر- كخىطىبى ا٤برأة إٔب القـو إذا طلب أف يتزكج منهم, كاختطبها, كاالسم ا٣بطبة 

 

:   في االا الحاال   ت   ف : ث ن  

.  ()الكالـ ا٤بؤلف ا٤بتضمِّن كعظا كإبالغا: عرَّفها بعضهم بأهنا

بأهنا فٌن من فنوف الكالـ, يقصد بو التأثّب ُب ا١بمهور عن طريق : كعرَّؼ بعض ا٤بعاصرين ا٣بطابة
.  ()السمع كالبصر معا 

.   حوؿ التعريف با٣بطبة عموما, كمعناىا متقارباف تدكرين التعريفينككل ىذ

ٌٍ نغح ٔاصطالدا:املطهة انثاًَ        
ِّ
 .   تؼرٌف انذ

:   يطلق الدين على معاف أٮبها  االغ ُب

 ما زاؿ ذلك دينػي كديدنػي أم : تقوؿ العرب, ()ك الدين بالكسر العادة كالشأف  : اا  دة و ااشأف
 () الدين من األمطار ما تعاىد موضعا ال يزاؿ يرب بو كيصيبو, ()عادتػي

 ك الدين أيضا ا١بزاء كا٤بكافأة يقاؿ داف يدينو دينا أم جازاه يقاؿ كما تدين  : ااجزاء و االك فأة

أم  ()چ ڀ   ڀ  ڀ  چ :تداف أم كما ٘بازم ٘بازل بفعلك كٕبسب ما عملت كقولو تعأب 
 ().جملزيوف ٧باسبوف

                                                             

.  1/173" خطب " ا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي , مادة : ينظر( )
(.  85 - 84)للنوكم ص " لغة الفقهاء " ٙبرير ألفاظ التنبيو , أك ا٤بسمى بػ  ( )
(.  11)ا٣بطابة ُب اإلسالـ للدكتور مصلح سيد بيومي ص   ( )
 169 ص 13 ك لساف العرب ج 91 / ٨1بتار الصحاح ج   ()
 169 / 13لساف العرب   ()
 171 / 13لساف العرب   ()
 .ّٓآية :  سورة الصافات  ()
 168 / 13 ك لساف العرب 91 / ٨1بتار الصحاح   ()
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  معناه : ؛ كقػيل()چٺ  ٺ    ٺ  ٺ    چ :الػحساب؛ كمنو قولو تعالػى: ك الدِّين:" ااحس ب

؛ أم ذلك الػحساب الصحيح ()چې  ې  ې   چ :كقولو تعالػى. مالك يـو الػجزاء 
 ().كالعدد الػمستوم

 كفػي ()ك الدِّين أيضا الطاعة تقوؿ داف لو يدين دينا أم أطاعو : " اا  ع  و االضوع و اإلذع ف 
 أم تطيعهم "أر ل من ق  ش كلػل  تل ن اهم به  اا  ب": قاؿ لو, علػيو السالـ: حديث أبػي طالب

 ()(كتػخضع ٥بم
   يَّاف قيل ىو القهَّار كقيل ىو ا٢باكيم كالقاضي كىو  ()القهر: ك الدِّين: ااقه  ُب أ٠باء ا تعأب الدَّ

م فأطاعيوا  ( )فعَّاؿه من دافى الناسى أم قػىهىرىىم على الطاعًة يقاؿ ًدنٍػتيم فدانوا أم قػىهىرهتي

 ؛ قاؿ ()چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ ﮺   ڻ چ :يزكفػي التنزيل العز :  ااقض ء و ااحكم
 ()فػي قضاء الػملك: ()قتادة

 من ()ااك ِّدس"دانو يدينو دينا بالكسر أذلو كاستعبده فداف كُب ا٢بديث  : " اإلذالؿ و االست   د 
 ( )"داف نفسه وعلل ال  ب ل االوت

 
                                                             

  ْآية : سورة الفاٙبة  ()
 .َّآية :سورة الرـك  ()
 169 / 13لساف العرب   ()
 .91 / ٨1بتار الصحاح  ( )
 .167 / 13لساف العرب  ( )
 .170 / 13 لساف العرب  ()
. 148 / 2النهاية  ( )
. ٕٔآية : سورة  يوسف ( )
 سّب : انظر, ثقة ثبت , كلد أكمو , مات  سنة مئة كبضع عشرة:  ىو قتادة بن دعامة بن قتادة السدكسي , أبو ا٣بطاب البصرم  ()

 .5/269أعالـ النبالء 
 .169 / 13لساف العرب   ()
 . العاقلأمالكيِّس " ( )
 , رقم 2/1423)كابن ماجو . حسن : كقاؿ  (2459 , رقم 4/638 )كالَبمذم,  (17164 , رقم 4/124)أٞبد  أخرجو(  )

صحيح : كقاؿ  (191 , رقم 1/125), كا٢باكم  (7141 , رقم 7/281 )كالطرباين,  (6306 , رقم 3/369 )كالبيهقي,  (4260
 .البخارمعلى شرط 
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  ُلو لقػيتنػي علػى دين غّب : سألت أعرابػيا عن شيء فقاؿ: ()قاؿ النضر بن مشيل ." ااػح ؿُ : و االِّد ن
  ()"ىذه ألخربتك

: اال ن في االا الح 

:  ع فه علل ء االسلل ن بت   ف ت كث  ة نقتص  ميه  على ثالث  ت   ف ت 

 ()الدين كضع إ٥بي يدعو أصحاب العقوؿ إٔب قبوؿ ما ىو عند الرسوؿ "  .1
 ()الدين ىو القياـ  ٗبا أمر بو .2
كالدين  ىو كضع إ٥بي يسوؽ ذكم العقوؿ باختيارىم امود إٔب ا٣بّب بالذات كىو ما " .3

يصلحهم ُب معاشهم كمعادىم فإف الوضع اإل٥بي ىو األحكاـ الٍب جاء هبا نيب من األنبياء 
 ()عليهم السالـ

 .  تؼرٌف املؼاصرج نغح ٔاصطالدا:املطهة انثانث             
:   مأخوذة من العصر, كلو ُب اللغة ثالثة معاين:االغ ا٤بعاصرة ُب 

. الدىر كا٢بْب     
. ضغط الشيء حٌب يتحلب    

 (). بوالتجأ با٤بكاف إذا اعتصر ا٤بلجأ :    يقاؿ
 
 
 

                                                             

ىو النضر بن مشيل بن خرشة بن كلثـو بن عنزة بن زىّب بن السكب الشاعر بن عركة بن حليمة, البصرم األصل, أبو ا٢بسن, أخذ   ()
مات سنة ثالث كمائتْب , عن ا٣بليل كالعرب, كأقاـ بالبادية أربعْب سنة, ككاف أحد األعالـ, كلو من ركاية األثر كالسنن كاألخبار منزلة

 .38- 37, (ىػ368ت )أخبار النحويْب البصريْب, تأليف أيب ا٢بسن بن عبد ا السّباُب : انظر.أربع كمائتْب: كقيل
 .170 / 13 لساف العرب  ()

 .344 / للجرجاينالتعاريف ()
 .2/177,   إعالـ ا٤بوقعْب البن القيم()
 .2/337 صديق بن حسن القنوجي أٔبد العلـو ؿ ()
 . 340/ 4معجم مقاييس اللغة   ()
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  :االا الحا٤بعاصرة ُب 
عصر : الزمن الذم ينسب إٔب ملك, أك دكلة, أك تطورات طبيعية, أك اجتماعية, يقاؿىو ا٤بعاصرة    

 ()الدكلة العباسية, عصر الكهرباء, عصر الذرَّة, العصر القدًن, العصر ا٤بتوسط, كالعصر ا٢بديث
. كىكذا

. ا٣بطب الٍب ظهرت ُب عصرنا ا٢بديث: إذان فا٤براد بو ُب ىذا البحث   

 .َشأج ػهى اخلطاتح:املثذث انثاًَ
نشأت ا٣بطابة من قدًن مع اإلنساف األكؿ ألهنا شيء يقتضيو التجمع البشرم للتوجيو كاإلرشاد     

. كالقيادة للسّب ُب ىذه ا٢بياة

 : كقد صاحبت ا٥بداية الربانية البشرية من أكؿ يـو كجاء هبا رسل ا سبحانو كتعأب , قاؿ جل ثناؤه 

  ()چ  ڦ  ٿ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڀپ  ڀ  ڀ  ڀچ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ:كقاؿ ُب ٧بكم التنزيل 

  ()چ  ک  ڈڈ

يهدكهنم إٔب . ككاف رسل ا صلوات ا كسالمو عليهم أٝبعْب ركادا أل٩بهم كخطباء لشعوهبم 
الطريق ا٤بستقيم كيبشركهنم بالفوز كالسعادة كٰبذركهنم من طرؽ الغواية كمن مزالق الشيطاف كعواقب 

ڀ  ٺ  ٺ   چ :ك٥بذا بعثوا كمعهم ا٢بجة كا٢بكمة كصدؽ ا بقولو تعأب . ا٣بسراف

  ()چ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٿٺ     ٺ    ٿ

                                                             

 . 604 / 2 الوسيط ٤بعجم  ()
 .ْْ  آية:ا٤بؤمنوفسورة   ()
 .ُٓٔ  آية:النساءسورة   ()
 .ّٖ  آية:األنعاـسورة   ()
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ :كقاؿ تعأب 

  ()چۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

فهم يعلموف ا٢بكمة كيقارعوف با٢بجة كيبلغوف بالٍب ىي أحسن بأنصع بياف كأقـو منطق كأفضل 
. كلمة

 ككاف مقابلو الرسل كمعاندكىم خطباء كأصحاب كلمة كبياف استطاعوا هبذا استدراج الشعوب 
كلننظر ُب ذلك إٔب خطبة من خطب فرعوف لشعبو , يسفو . كاالستيالء على أفكارىم كعقو٥بم كأرزاقهم 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ :-  قاؿ تعأب , كيلفت الناس إٔب شخصو كمكانتو  عليو السالـموسى

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ

ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  

  ()چ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ

فقد كاف فرعوف خطيبا بارعان ُب سرقة أفكار  الناس كعقو٥بم استخفهم بالكلمة اللعوب كا٢بجة 
. كقد بْب القرآف الكرًن ذلك ُب آياتو . ا٤بلتوية كالدليل الكاذب 

كتاريخ األنبياء ُب الكلمة كُب التبليغ هبا معركؼ كمدكف ُب القرآف الكرًن كُب األحاديث عن رسوؿ 
 . صلى ا عليو كسلما

ُب عصر  كذلك ألف أىل أثينا , ()إف أكؿ من دكَّف علم ا٣بطابة كجعل لو أصال كقواعد ىم اليوناف
 , قويت فيهم الرغبة إٔب القوؿ كاشتدت فيهم دكاعيو , فأغـر الناس بالفصاحة كحب الكلمة ()بّبكليس

, كحسن اإللقاء كأصبحت الوظائف الراقية كا٤بناصب العالية كقفان على أصحاب الفصاحة كملوؾ البياف
                                                             

 .ُُٓ  آية:البقرةسورة   ()
. ْٓ – ُٓآية :سورة الزخرؼ    ()
ٝبهورية  بلغاريا, ٰبدىا مشاال كل من .لػشبو ا١بزيرة البلقانية ىي دكلة تقع ُب جنوب شرؽ أكركبا, على الرأس ا١بنويب اليوناف(  )

ٛبلك اليوناف أرثا حضاريا عريقا, يعود . غربا كجنوبا كالبحر األبيض ا٤بتوسط البحر األيوين شرقا, مياه ٕبر إٯبة كمياه تركيا كألبانيا, مقدكنيا
 .يعترب ا٤بؤرخوف الغربيوف اليـو أف بالد اليوناف ىي مهد ا٢بضارة الغربية. تارٱبو إٔب آالؼ السنْب إٔب الوراء

أشهر  كصار  كقد برع ُب ا٣بطابة,رجل دكلة أثيِب مشهور, ىو ابن إكسانتيبوس (ـ. ؽ429 ػ 495), بركليس  ()
كٛبكن بقوة شخصيتو كطالقة لسانو كقوة حجتو من تدعيم . ٛبتع أثناء حياتو بشخصية ٧بببة كآسرة ُب آف كاحد. قاطبة اإلغريق خطباء

 .مركزه رجل دكلة مدة ظهوره السياسي
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86#.D8.B4.D8.A8.D9.87.D8.AC.D8.B2.D9.8A.D8.B1.D8.A9.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86#.D8.B4.D8.A8.D9.87.D8.AC.D8.B2.D9.8A.D8.B1.D8.A9.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86#.D8.B4.D8.A8.D9.87.D8.AC.D8.B2.D9.8A.D8.B1.D8.A9.D8.A7.D9.84.D8.A8.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1232&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1232&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1232&vid=24
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كا٘بهت عقوؿ الناس كجهودىم إٔب تعلم ا٣بطابة كالدربة عليها كالتمرين على اإللقاء كتطويع اللساف 
 . للنطق الصحيح كالبياف الفصيح

 كألجل ىذا ظهرت ٬ببة من العلماء تستنبط قواعد كقوانينها ٗبالحظة ا٣بطباء الناجحْب 
كالبلغاء الناهبْب , كبقياس مقدار التأثر من ىذا أك ذاؾ كمراقبة أحواؿ الناس كرغباهتم كميو٥بم كمدل 
استجابتهم ألنواع ا٢بجج كالتصرفات , كاألقواؿ , ٍب أنشئت ا٤بدارس  ا٣باصة هبذا الفن , ككانت ُب 

بدء أمرىا ال تقبل إال الشباب األغنياء كأصحاب ا٤بكانة ا٤برموقة يرسلهم ذككىم ليتعلموا ا٣بطابة كطريقة 
 .األداء على يد أساتذة متخصصْب ُب ىذا الفن

:  فجمع قواعد علم ا٣بطابة , كأكدع ذلك ُب كتاب ٠باه()كقد جاء إماـ ذاؾ  العصر أرسطو
 صدر اإلسالـ من أزىى دفاٚبذه الناس أصال ٥بذا العلم كمرجعا يرجعوف إليو , بعد ذلك يع (اال  ب )

اشتهر ىذا العصر بنشاط ىذا العلم لنشر اإلسالـ , كبعد ذلك فيما  كأهبى عصور علم ا٣بطابة , حيث
 خصومات ُب عهدم الدكلة األموية كالعباسية كاف لو الدكر األكرب ُب ازدياد جرل بْب ا٤بسلمْب من
  .ظهور ىذا العلم كتعلمو

 .املراد تاخلطاتح انذٌٍُح :املثذث انثانث

   ىي الٍب تعتمد على تعاليم الدين أك تلقى لغرض من أغراضو؛ فكل خطبة تلقى تستند ُب معانيها 
  .()كأغراضها إٔب الدين كيستشهد ٤با يطلب فيها بآيات من القرآف كا٢بديث فهي خطب دينية

   كا٣بطبة الدينية أشق أنواع ا٣بطب على اإلطالؽ؛ لذا ينبغي عدـ االستهانة هبا, كإالَّ أصبحت عدٲبة 
 .الفائدة

 .   كا٣بطبة الدينية من أىم أغراض ا٣بطابة الٍب توسع فيها ا٣بطباء القدامى

                                                             

كتب ُب مواضيع  .اإلسكندر األكرب كمعلم أفالطوف يوناين قدًن كاف أحد تالميذ فيلسوؼ قبل ا٤بيالد) 384-322 ( أرسطو  ىو ()
 .كأشكاؿ ا٢بكم كاألحياء, كعبادة ا٢بيواف, كالشعر,كا٤بنطق, الفيزياء, متعددة تشمل

 ( .109) شليب ُب ا٣بطابة ىي / د: ينظر  ()

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
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   فهي حقان باب كاسع ال ٲبكن أف تنحصر موضوعاتو ُب نطاؽ ضيق؛ ألف الدين يٌتسع لكل شؤكف 
 .ا٢بياة كاآلخرة

   كقد كاف ا٣بطباء ينهلوف من معْب ال ينضب ُب صياغة خطبهم كمواعظهم؛ كذلكم ىي خطب النيب 
 .صلى ا عليو كسلم 

كىي ُب ٝبلتها .    فقد كانت خطبو عليو السالـ ىي ا٤بثل الذم يسّب على هنجو كل خطيب موفق
هتٌوف من شأف الدنيا كتذكر باآلخرة, كٙبث على مكاـر األخالؽ كحسن ا٤بعاملة, كىي خليقة أف 

تكوف دستور ا٤بسلمْب كقانوهنم الذم ال ٱبالف أم شيء منو  كىذا ىو كاقعها بناء لألمة كسعادة ٥با 
كال يزاؿ علماء األخالؽ كزعماء اإلصالح ٯبدكف فيها مددان ٥بم , كيٌتخذكف فيها . كرفع شأف ألبنائها

 .()ىاديان كمرشدان 

ككثّب منها يصل .    كما كاف للخلفاء الراشدين كا٢بكاـ بعدىم خطب دينية  كمواعظ من ىذا النوع 
 .()إٔب أعماؽ القلوب, كيَبؾ أثرا عميقان ُب النفوس؛ ليستقيم بو السلوؾ ا٤بعٌوج كتأنس الغرائز ا١با٧بة

   فكانت ا٣بطابة الدينية من أبرز ا٤بوضوعات الٍب عنيت هبا ا٣بطابة ُب ىذا العصر فقد بقيت ا٣بطابة 
الدينية على قٌوهتا , حيث تتعرض لألحداث ا١بارية ألعماؿ ا٢بكاـ فتسبغ عليها لبىاسان دينيان , كتذكر 
٥با مسوغات من القرآف كالسنة, فلما قلت األحداث كىدأت األحواؿ السياسية أصبحت دينية ٕبتة؛ 

 .() كالَبغيب ُب ا١بنة كالَبىيب من النار–تعُب بالدعوة إٔب استقامة السلوؾ 

   كألف  ا٣بطابة ُب ىذا العصر ٦بملة كقصّبة, كاف بإمكاف ا٣بطيب ا٤بعاصر أف يولد منها مطولة ٗبا 
:  بإحياء ا٣بطبة الدينية– كذلك –يدخل عليها من الشرح كالتحليل فخطيب ا٤بسجد ا٤بعاصر مطالب 

 .بأف يزكاج بْب جزائي الدنيا كاآلخرة, فنفوس الناس تتعلق بالنفع العاجل كٚبشى كوارث ىذه ا٢بياة

                                                             

  (.45 )– ( 44: ) ا٤بغريب ُب ات من تاريخ ا٣بطابة ص / د : ينظر ()
  (.45) ا٤بصدر السابق ص :ينظر ()
  (.57 – 56) ا٤بصدر السابق  ()
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كما أف خطيب ا٤بسجد ال بد أف يتعٌرؼ على نفسٌيات ٝبهوره حٌب يقف منهم موقف ا٤بعلم 
 .()ا٢باذؽ, يعرؼ كيف يوجههم إٔب عمل أك يردىم عن آخر

كبالتإب فإف على خطيب ا٤بسجد أف يكوف دائبان على القراءة كأف يطلع على الكتب الدينية 
 ..ا٢بديثة كا٤بقاالت الصحفية الٍب تتعرض للشؤكف الدينية

كال بد أف يكوف ا٣بطيب الديِب مثقفان ثقافة دينية كاجتماعية كتارٱبية كأدبية, ليمتلك قلوب 
 .()السامعْب بطالكة عبارتو كحالكة تصويره, كطرافة معانيو, كحداثة موضوعاتو

كعلى ذلك فإف ا٣بطبة الدينية تعتمد على إثارة العاطفة لتحبب إليها ا٣بّب كتنفرىا من الشر, 
 .كتوجهها إٔب تقول ا كحبو كخشيتو

   كما أف قلوب السامعْب تكوف متفتحة للتأثر با٣بطب الدينية, ألهنا تصلهم با٣بالق سبحانو كتعأب, 
كتبصرىم ٗبا ينفعهم ُب الدنيا كاآلخرة, فا٣بطيب يتكلم من قبل ا, كا٤بوضوع ديِب ركحي, كٜبرة 

 .()ا٣بطبة سعادة الفرد كاجملتمع, كٛبجيد ا كطاعتو كابتغاء ا٣بّب

   فالدين ىو الذم يريب الوجداف الفاضل, كيهذب الضمّب, كيوقظ شعور اإلنساف بالفضيلة, فإرشاده 
 .()ٲبس مواطن اإلحساس ُب النفوس, كيؤثر فيها أبلغ تأثّب

   كا٣بطبة الدينية تتسع؛ لتشمل كل ناحية من نواحي ا٢بياة سواء كانت سياسية أك اقتصادية أك 
اجتماعية أك أخالقية, كسواء تعلقت با٢برب أك السلم با٤بسجد أك بالسوؽ با٢بياة ا٣باصة أك 

 .()العامة

                                                             

  ( .112) شليب ُب ا٣بطابة ص / د :ينظر ()
 (.108) ا٢بوُب ُب فن ا٣بطابة ص : ينظر ()
(. 106 ) ص السابق ا٤بصدر  ()
(. 192) شليب ُب ا٣بطابة ص / د : ينظر  ()
 (. 65: ) كيف تكوف خطيبان ص : سعد عبد العظيم ُب : ينظر  ()
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    كلتعلم أف ىذا النوع من ا٣بطب  ىو  دركس دينية كعظية يلقيها ا٣بطيب على عامة الناس؛ 
ليعرفهم أصوؿ دينهم,كاألحكاـ الشرعية العملية, كالفضائل ا٣بلقية, فيجعل من ىذه القضايا أساسان 

 .متينان لقياـ اجملتمع اإلسالمي

 .   كىذه الدركس إما أف تنصب ُب جانب العقائد, كإما ُب جانب األحكاـ كالفضائل

   أما إذا تعٌرض ا٣بطيب ُب خطبو إٔب جانب العقائد, عليو أف يبتعد عن الشركح الفلسفية؛ ألهنا 
 .تسمو على مدارؾ العامة

كما .     كقد تدفعهم إٔب الضاللة لعدـ فهمهم, كقد أمر ا٣بطيب أف ٱباطب الناس على قدر عقو٥بم
م  أنت محلث قوم ً بحل ث ال ت لغه عقواهم إال ":  رضي ا عنو ()كرد ُب حديث ابن مسعود

 ()."ك ف فتي  ا  ضهم

فقد كاف السلف الصاّب يعرفوف عقائدىم من كتاب ا تعأب كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من 
 .غّب تعطيل كال تأكيل للنصوص

   أمىا إذا أراد ا٣بطيب أف ٰبدث العامة عن األحكاـ فليتخذ من األحكاـ العملية لدركسو ما يكوف 
 .()مظنة ا١بهل بو؛ ليكمل بذلك علمهم بالدين كتفاصيل أحكامو

 :   كعلى كل فمهمة ا٣بطيب الديِب يتوقف على جانبْب

 . بياف حكم الشرع ُب أمر من األمور :أحلهل 

. () تطبيق ذلك األمر على حياة الناس كأكضاع اجملتمع الذم يعيش فيو:واآلخ  

 .   فا٣بطبة الدينية ىي أىم ما يعِب بو الداعية اإلسالمي

                                                             

ىو الصحايب ا١بليل البحر عبد ا بن مسعود بن غافل بن حبيب , ا٥بذٕب أبو عبد الرٞباف ا٤بكي ا٤بعركؼ بابن أـ عبد من (  )
 . 462 ك 1/461سّب أعالـ النبالء : انظر . (  ى32 )السابقْب األكلْب لإلسالـ , توُب سنة 

 . ُب ضعيف ا١بامع5021: انظر حديث رقم  (ضعيف  ):  قاؿ الشيخ األلباين ,(38/356)أخرجو ابن عساكر   ()
 (.38-37 )شليب ُب جوالت ُب فن ا٣بطابة /د: ينظر( )
 (.108 ): شليب ُب ا٣بطابة ص /  د: ينظر ()
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   كىي كل ما يدعو إٔب عمل ديِب كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر أك الدعوة إٔب إقامة ركن من 
أركاف الدين, أك التعريف ٕبكم شرعي كعلى ذلك فإف حقيقة ا٣بطبة الدينية أهنا تشمل ٝبيع شؤكف 

 .()ا٢بياة؛ ألف الدين اإلسالمي يقـو على العقيدة كالعبادة, كا٤بعاملة

   كبالتإب فإف ا٣بطيب الديِب ٯبب أف يكوف متجددان ُب خطبو؛ ليستوعب ركح الشباب, كما يراعي 
متغّبات العصر مستندا ُب ذلك إٔب أسلوب  جذاب يعتمد على ا٢بقائق كليس العاطفة؛ ليعيدىم 
٦بددان إٔب ا٤بساجد, كٯبعلهم يقبلوف على تلقي علـو دينهم من قبل الدعاة الذين يتحدثوف لغتو, 

شريطة أف يكوف الداعية ملمان ٗبجريات األمور, كتغّبات العصر الٍب أحدثها ثورة االتصاالت 
 .اكالتكنولوجي

على أيدم دعاة عصريْب يقوموف . فالشباب ٕباجة إٔب كجود خطاب ديِب موجو ٥بم بشكل ٠بح
أصوؿ الدين بلغة عصرية سهلة, ٘بنبهم اال٬براط ُب فكر ضاؿ, أك ٘بعلهم أسرل لفضائيات مغرضة, 
كىذا ما يفرض على الدعاة تطوير خطاهبم بشكل يناسب التطورات ا٢بديثة مع ا٢بفاظ على ثوابت 

 .()ديننا كاحَباـ تراثنا كهنج سلفنا الصاّب

   كىذا كلو ألجل دعوة الناس إٔب ا٥بدل كدين ا٢بق, كإحياء الفضيلة كإماتة الرذيلة كإصالح فساد 
 .()قلوهبم كتطهّبىم من األمراض النفسية كاالجتماعية

   كخطب النيب صلى ا عليو كسلم ىي ا٤بثل الذم ٰبتذ بو ا٣بطيب الديِب ا٤بوفق, كىي ُب ٝبلتها 
 .هتٌوف من شأف الدنيا كتذكر باآلخرة كٙبث على مكاـر األخالؽ كحسن ا٤بعاملة

 .   فهنا ٰبسن بنا أف نذكر مثاالن كاحدان من ٝبلة خطبو تلك 

   كىي من ا٣بطب ا٤بؤثرة بأسلوهبا كدقة سياقها, كىي ا٣بطبة الٍب خاطب النيب صلى ا عليو كسلم 
 :األنصار بعدمىا بلغو من كجدىم لعدـ إصابتهم من ُبء حنْب 

                                                             

 (.195 )شليب ُب ا٣بطابة ص /  د: ينظر ()
 .554 العدد – ٦بلة الوعي اإلسالمي –األٞبدم أبو النور /  د : ينظر( )
 (.106 ) علي ٧بفوظ ُب فن ا٣بطابة ص : ينظر( )
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   م ش  األنص ر,م  ق ا  بلغتيي عيكم, وجلة وجلتلوه  في أنفسكم؛ أام آتكم ضالاًل "   
بلى, اهلل ورسواه أمن : ق اوا : فهلاكم اهلل, وع ا  فأغ نكم اهلل وأعلاء فأاف اهلل ب ن قلوبكم 

 .وفضل

بل  نج  ك    رسوؿ اهلل؛ هلل وا سواه االن : أال تج  ونيي    م ش  األنص ر, ق اوا :    ثم ق ؿ 
أت تي  مكّذب  فصلقي ؾ, وملذواًل : أم  واهلل او شئتم اقلتم , واصّلقتم: واافضل, ق ؿ رسوؿ اهلل 

 .فيص ن ؾ, وط  لاً فآو ي ؾ, وع ئاًل ف كس ي ؾ

    أوجلتم    م ش  األنص ر في أنفسكم من ا  ا  من االن   تأافت به  قوم ً ا سللوا, ووكلتم 
 إاى إسالمكم؟

   أال ت ضوف    م ش  األنص ر أف  ذهب ااي س ب اش ء واا     وت ج وا ب سوؿ اهلل إاى رح اكم, 
فو ااذي نفسي محلل ب له اوال ااهج ة اكيت أم ا من األنص ر, واو سلكت الي س ش   ً 

اسلكت ش ب األنص ر, االهم ارحم األنص ر وأبي ء األنص ر, ق ؿ ف كى ااقـو حتى اخضلوا 
 .( )"رض ي  ب سوؿ اهلل قسل  وحظ ً : اح هم, وق اوا

كا٣بطبة الدينية دائمان ذات مغزل شريف كأغراض سامية نبيلة ألهنا تلفت الذىن إٔب ا١بزاء األخركم,  
. هبذا ترفع اإلنساف عن األغراض ا٤بادية, كتتسامى بو ا٤بعنويات ()كتذكر بالوقوؼ أماـ ا تعأب فهي

ا٤بواعظ – كىي –  إذف فا٣بطبة الدينية ىي الٍب تكوف ُب األمور الٍب بْبَّ الدين أف ٥با خطبة 
. كا٣بطب الٍب تلقى ُب اجملتمعات الدينية

: وتشلل 

خطبة ا٣بسوؼ - 4. خطبة االستسقاء- 3. خطبة العيدين- 2. خطبة ا١بمعة  -ُ
. كالكسوؼ

 
                                                             

. من حديث أيب سعيد ا٣بدرم كسنده صحيح (11659ح  ) 3/67 ُب مسنده  أٞبداإلماـ:  ينظر ()
 (. 109 – 108 )شليب ُب ا٣بطابة ص / د :  ينظر ()
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 .اجلًؼح خطثح: أٔالً 

ت   ف ااجل   - 
ا١بيميعىة, كا١بيٍمعىة, كا١بيمىعىة, كا٤بشهور الضم, كبو قيرئ ُب السبع : ىي بضم ا٤بيم كإسكاهنا كفتحها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ :ُب قوؿ ا تعأب

 كاإلسكاف ٚبفيف منو, ككجو الفتح بأهنا ()چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ
مع على ٝبييعات : ٘بمع الناس كما ييقاؿ زة, كضيحكة للمكثرين من ذلك, كالفتح لغة بِب عيقىيل, كٯبي ٮبي

.  كٝبيىع

كاألصل فيها التخفيف ٝبعة فمن ثقل أتبع الضمة الضمة, كمن خفف فعلى  : "ُب لساف العرب
كالذين : يـو ا١بيمىعىة لغة بِب عيقىيل, كلو قيرئ هبا كاف صوابا, قاؿ: األصل, كالقرٌاء قرءكا بالتثقيل, كييقاؿ

رجل ٮبيىزة ليمىزة ضيحىكة, كىو ا١بيٍمعىة, : ا١بيمىعىة ذىبوا هبا إٔب صفة اليـو أنو ٯبمع الناس كما ييقاؿ: قالوا
مع على ٝبييعات, كٝبيىع, كقيل... كا١بمعة كا١بمعة ا١بيٍمعىة على ٚبفيف ا١بيميعىة, كا١بيمىعىة ألهنا ٘بمع : كٯبي

.  ().رجل ليعىنة ييكثر لعن الناس, كرجل ضيحىكة ييكثر الضحك: الناس كثّبا كما قالوا

مع على ٝبعات : "كُب ٨بتار الصحاح يـو ا١بيميعىة بسكوف ا٤بيم كضمها يـو العركبة, كٯبي
حق اليقْب, كا٢بق : كٝبيىع, كا٤بسجد ا١بامع, كإف شئت قلتى مسجد ا١بامع باإلضافة, كقولك

اليقْب, ٗبعُب مسجد اليـو ا١بامع, كحق الشيء اليقْب, ألف إضافة الشيء إٔب نفسو ال ٘بوز 
.  ()"إال على ىذا التقدير

 : تسل ته  وس  ه - 

 ()كما تقدـ ُب النقوؿ السابقة "  ـو اا  وب  "  ػػػييقاؿ إف ىذا اليـو كاف ييسمى ُب ا١باىلية بػ

                                                             

(.  9)سورة ا١بمعة , جزء من اآلية  ()
.  8/58" ٝبع " لساف العرب , مادة  ( )
(.  47)ص " ٝبع " ٨بتار الصحاح , مادة  ( )
 , كنيل 2/364 , كاإلنصاؼ 2/353 , كفتح البارم 18/97 , كا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب 5/45الى : كينظر أيضا ( )

.  3/222األكطار 
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 () ٠بَّاه بذلك كعب ," ـو ااجل   "  ػػػػ ٍب ٠بي قبيل اإلسالـ بػ()كنقل ابن حجر االتفاؽ على ذلك 
ٓب يسم بيـو ا١بمعة إال بعد : بن لؤم, فكانت قريش ٘بمع إليو فيو, فيخطبهم كيعظهم, كقيل

".  اإلسالـ

 :حكم خ    ااجل  

اختلف الفقهاء ُب حكم ا٣بطبة لصالة ا١بمعة ىل ىي شرط ٥با فال تصح بدكهنا, أك سنة فتصح 
:  الصالة بدكف خطبة؟ كذلك على قولْب

.  أف ا٣بطبة شرط للجمعة: ااقوؿ األوؿ

.  () كا٢بنابلة() كالشافعية() كا٤بالكية()كهبذا قاؿ ا٢بنفية

.  أف ا٣بطبة سنة للجمعة: ااقوؿ ااث ني

.  () ()كبو قاؿ ابن حـز , ()كبو قاؿ ا٢بسن البصرم 

 : األدا 

 : أدا  أاح ب ااقوؿ األوؿ

                                                             

.  2/353فتح البارم  ( )
ىو كعب بن لؤم بن غالب , من قريش , من عدناف , يكُب بأيب ىيصيص , من سلسلة النسب النبوم , كمن أبرز خطباء  ( )

" ا١باىلية, كاف عظيم القدر عند العرب حٌب أٌرخوا بوفاتو إٔب عاـ الفيل , أكؿ من سن االجتماع يـو ا١بمعة الذم كاف يسمى بػ 
.  2/185الكامل البن األثّب : ينظر . قبل ا٥بجرة183, توُب سنة " يـو العركبة

  .24 – 2/23ا٤ببسوط : ينظر ( )
 .1/160بداية اجملتهد : ينظر ( )
  .514 , 4/513اجملموع : ينظر ( )
  171 - 3/170ا٤بغِب : ينظر ( )
ىو ا٢بسن بن يسار البصرم , يكُب بأيب سعيد , من كبار فقهاء التابعْب , كلد لسنتْب بقيتا من خالفة عمر , قاؿ عنو سليماف  ( )

 , كهتذيب التهذيب 7/156طبقات ابن سعد : ينظر). ىػ120شيخ أىل البصرة , ككاف يرسل كيدلس , توُب سنة : التيمي
2/163  .)

ىو علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي , يكُب بأيب ٧بمد , أحد أئمة الظاىرية , كاف ذكيا حافظا , ككاف شافعي ا٤بذىب  ( )
الى , كمراتب : , لو مصنفات منها" أٝبع أىل األندلس لعلـو اإلسالـ : " فانتقل إٔب القوؿ بالظاىر , قاؿ عنو صاعد بن أٞبد

 .3/1146تذكرة ا٢بفاظ : ينظر.  ىػ456اإلٝباع , توُب سنة 
.  5/57الى  ( )
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:  استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بأدلة من الكتاب, كالسنة, كآثار الصحابة كالتابعْب

 : من ااكت ب: أوال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ -: سبحانو كتعأب - قوؿ ا - 1

كقد اختلف السلف  ()چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 ()الصالة : ا٣بطبة, كمنهم من قاؿ: فمنهم من قاؿ: ُب ا٤براد بذكر ا فيها على قولْب

.  () أهنا تشمل ا١بميع () كصحَّح ابن العريب 

:  فعلى القوؿ بأف ا٤براد ا٣بطبة تدؿ على كجوهبا من كجهْب

.  ()ال إٔب كاجب إأنو أمر بالسعي إليها, كاألصل ُب األمر الوجوب, كالسعي الواجب ال يكوف : األوؿ

أمر بَبؾ البيع عند النداء ٥با, أم أف البيع ٰبـر ُب ذلك الوقت, فتحرٲبها   تعأبأف ا: ااث ني
.  ()للبيع دليل على كجوهبا, ألف ا٤بستحب ال ٰبـر ا٤بباح 

كعلى القوؿ بأف ا٤براد الصالة فإف ا٣بطبة من الصالة, كالعبد يكوف ذاكرا  بفعلو كما يكوف 
.  ()مسبِّحا  بفعلو 

  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ : تعأبقوؿ ا - 2

                                                             

.  9سورة ا١بمعة , اآلية  ( )
 , كالقرطيب ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف 4/1805 , كابن العريب ُب أحكاـ القرآف 66 - 28/65ذكر ذلك الطربم ُب تفسّبه  ( )

.   , كغّبىم18/107
ىو ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد ا٤بعافرم , األندلسي , ا٤بالكي , ا٤بعركؼ بابن العريب , دخل بغداد ك٠بع هبا , كلقي ٝباعة من  ( )

 أحكاـ القرآف , كاصوؿ ُب األصوؿ , كتوُب: ادثْب بالقاىرة , ٍب عاد إٔب األندلس , كتؤب قضاء أشبيلية , لو مصنفات منها
.  4/141شذرات الذىب : ينظر.  ىػ543سنة 

 .4/1805أحكاـ القرف : ينظر  ( )
  .2/24ا٤ببسوط :  ينظر ( )
.  4/1805أحكاـ القرآف البن العريب  ( )
.  ا٤برجع السابق ( )
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.  ()چ  ڑ  ڑ    ک  ک   ژڎ    ڈ      ڈ  ژ

ذمهم على االنفضاض كترؾ ا٣بطبة, كالواجب ىو الذم يذـ - تعأب - أف ا : وجه االالا 
.  ()تاركو شرعا 

 : من ااسي : ث نً  

   الى اهلل عل ه وسلمك ف ااي ي": قاؿ- رضي ا عنهما -  بن عمر ()ما ركاه عبد ا - 1

, كل  تف لوف اآلف   .()" ل ب ق ئل , ثم  ق ل, ثم  قـو

 الى اهلل عل ه وسلمك ف رسوؿ اهلل ":  قاؿرضي ا عنو بن ٠برة ()ما ركاه جابر - 2
 ل ب ق ئل , ثم  جلس, ثم  قـو ف ل ب ق ئل , فلن ن أؾ أنه ك ف  ل ب ج اس  فقل 

  .( )كذب, فقل ال ُت م ه أكث  من أافي االة

: -  كالتابعْب- رضي ا عنهم - من آثار الصحابة : ث اث 

اال    موضع اا ك ت ن, من ف تته اال    " :  قاؿ رضي ا عنوما ركم عن عمر بن ا٣بطاب
 .()"الى أرب   

دؿ ىذا األثر على أف ا٣بطبتْب بدؿ عن ركعتْب من صالة الظهر, كٮبا كاجبتاف؛ : وجه االالا 
.  ألهنما جزء منها, فكذلك حكم بد٥بما

                                                             

 .11سورة ا١بمعة , اآلية  ( )
 . 4/1810أحكاـ القرآف البن العريب : ينظر ( )
ىو عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب القرشي , العدكم , ابن ا٣بليفة الثاين , أسلم مع أبيو كىو صغّب , كرده رسوؿ ا يـو بدر لصغره  ( )

, كاختلف ُب شهوده أحدا , كشهد ا٣بندؽ كما بعدىا , ككاف شديد االحتياط كالتوقي لدينو ُب الفتول , كٓب يشهد شيئا ٩با كقع 
 .  3/227أسد الغابة : ىػ , ينظر 73بْب الصحابة , كتوُب سنة 

. 1/223 , كباب القعدة بْب ا٣بطبتْب يـو ا١بمعة 1/221باب ا٣بطبة قائما - أخرجو البخارم ُب صحيحو ُب كتاب ا١بمعة  ( )
(.  861) , ا٢بديث رقم 2/589باب ذكر ا٣بطبتْب قبل الصالة كما فيهما من ا١بلسة - كمسلم ُب صحيحو ُب كتاب ا١بمعة 

 ىو جابر بن ٠برة بن جنادة بن جندب بن حجّب العامرم , ٍب السوائي , مؤب بِب زىرة , ركل عن النيب كسكن الكوفة , كتوُب  ( )
 .1/254أسد الغابة :  ىػ , ينظر73سنة 

 , ا٢بديث رقم 2/589باب ذكر ا٣بطبتْب قبل الصالة كما فيهما من ا١بلسة - أخرجو مسلم ُب صحيحو ُب كتاب ا١بمعة  ( )
(862  .)

  .(5485) , األثر رقم 3/237باب من فاتتو ا٣بطبة -  عبد الرزاؽ ُب مصنفو ُب كتاب ا١بمعة قأخرج ( )
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 : دا ل أاح ب ااقوؿ ااث ني

أف ا١بمعة تصح ٩بن ٓب ٰبضر ا٣بطبة, كلو كانت شرطا ٯبب اإلتياف بو ٓب يصح إدراؾ 
.  ()ا١بمعة إال هبا

 : اات ج ح

ىو القوؿ األكؿ القائل بأف ا٣بطبة شرط لصحة - كا أعلم بالصواب - الراجح ُب ىذه ا٤بسألة 
 .ا١بمعة, لقوة أدلتو

 

طثح انؼٍذٌٍ: ثاٍَا
ُ
 .خ

: ت   ف اا  ل في االغ       

العيد كل يـو فيو ٝبع, كاشتقاقو من عاد يعود كأهنم عادكا إليو, كقيل اشتقاقو من العادة؛ ألهنم    

 ()اعتادكه, كعيد ا٤بسلموف شهدكا عيدىم

. ()كا١بمع أعياد على لفظ الواحد فرقان بينو كبْب أعواد ا٣بشب, كقيل للزـك الياء ُب كاحده

شهدت العيد كعاد إٔب كذا كعاد لو أيضان يعود, عودة كعودان صار " تعييدان "كالعيد ا٤بوسم كعيدت 

. ()إليو

. ()چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ   چ:كُب التنزيل قاؿ تعأب     

                                                             

.  3/44ا٢باكم : ينظر ( )
, مادة عود 3/318لساف العرب : ينظر ()

 2/436ا٤بصباح ا٤بنّب : ينظر(  )
. 2/436ا٤بصدر السابق : ينظر(  )
. 28سورة األنعاـ, آية  ( )
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كالعيد عند العرب الوقت الذم يعود فيو الفرح كا٢بزف, ككاف ُب األصل العود فلما سكنت الواك    

 .()كانكسرت ما قبلها صارت ياء

: أم  في االا الح

العيد اسم ٤با يعود من االجتماع على كجو معتاد عائد, إما بعود : ()قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية    

. السنة أك بعود األسبوع أك الشهر أك ٫بو ذلك

. اجتماع فيو: كمنها. يـو عائد, كيـو الفطر, كيـو ا١بمعة: فالعيد ٯبمع أمور منها    
أعماؿ تتبع ذلك من العبادات كالعادات, كقد ٱبتص العيد ٗبكاف بعينو, كقد يكوف مطلقان, ككل : كمنها

. ىذه األمور قد تسمى عيدان 
 .()"إف هذا  ـو ج له اهلل اللسلل ن ع لاً ": فالزماف كقولو صلى ا عليو ك سلم ُب يـو ا١بمعة    

 .()"شهلت اا  ل مع رسوؿ اهلل الى اهلل عل ه و سلم": كاالجتماع كاألعماؿ كقوؿ ابن عباس
  .()"ال تتلذوا ق  ي ع لاً ": كا٤بكاف كقولو صلى ا عليو ك سلم

دعهما : "كقد يكوف لفظ العيد ا٠بان جملموع اليـو كالعمل فيو كىو الغالب, كقولو صلى ا عليو ك سلم
. (())"يا أبا بكر, فإف لكل قـو عيدان,كإف ىذا عيدنا

كلذلك ٠بي العيد هبذا االسم لتكرره كل عاـ, كقيل لعود السركر بعوده, كقيل لكثرة عوائد ا على     
 .()عباده فيو

 
                                                             

 319/لساف العرب : ينظر(  )
ىو شيخ اإلسالـ تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن عبد ا بن تيمية ا٢براين , صاحب التصانيف   ()

. 520: طبقات ا٢بفاظ : انظر.(  ى728)  , كتوُب سنة (  ى661 ), كلد سنة " الفتاكل الكربل : " منها
. 2/259, كأكرده األلباين ُب صحيح ا١بامع3/243,السنن الكربل للبيهقي : ينظر(  )

. 1/171صحيح البخارم  باب ا٣بطبة بعد العيد : ينظر(  )
 2042, حديث 2/218 ا٢بج باب زيارة القبور تابسنن أيب داكد ؾ: ينظر(  )

. 1/170 العيدين, باب سنة العيدين ألىل اإلسالـ تابصحيح البخارم ؾ: ينظر(  )

. 442-1/441اقتضاء الصراط ا٤بستقيم : ينظر(  )

. 2/5اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم : ينظر(  )
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 :حكم خ    اا  ل ن

: ؛ ٢بديث ابن عباس رضي ا عنهما قاؿصلى ا عليو كسلم بعد الصالة؛ لفعل النيب  تكوفكا٣بطبة
, رضي اهلل عيه , وأبي بك , وعل , وعثل ف الى اهلل عل ه وسلم اا  ل مع رسوؿ اهلل ()شهلت"

. ( )"فكلهم ك نوا  صلوف ق ل اال   

 وأبو بك  وعل  الى اهلل عل ه وسلمك ف رسوؿ اهلل )):  رضي ا عنهما قاؿ()كعن ابن عمر
. ()((رضي اهلل عيهل   صلوف اا  ل ن ق ل اال   

كٝبلتو أف خطبٍب العيدين بعد الصالة, ال نعلم فيو خالفان بْب )):  رٞبو ا() قاؿ اإلماـ ابن قدامة
 كال يعتد ٖبالؼ بِب أمية؛ ألنو مسبوؽ باإلٝباع الذم كاف قبلهم, …ا٤بسلمْب, إال عن بِب أمية
 الصحيحة, كقد أينًكرى عليهم فعلهم, كعيدَّ بدعة, ك٨بالفان صلى ا عليو كسلمك٨بالف لسنة رسوؿ ا 

. ()((للسنة

ككاف صلى ا عليو كسلم يفتتح )): رٞبو ا()كخطبة العيد تبدأ با٢بمد قاؿ اإلماـ ابن القيم   
. ()((...خطبو كلها با٢بمد ,كٓب ٰبفظ عنو ُب حديث كاحد أنو كاف يفتتح خطبٍب العيدين بالتكبّب 

 أنو افتتح خطبة صلى ا عليو كسلمٓب ينقل أحد عن النيب )): كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٞبو ا
. ()((ال خطبة عيد, كال خطبة استسقاء, كال غّب ذلك: بغّب ا٢بمد 

                                                             
. أم حضرت: شهدت ()
, كمسلم, كتاب صالة العيدين, باب كتاب صالة العيدين, 962البخارم, كتاب العيدين, باب ا٣بطبة بعد العيد, برقم : متفق عليو ()

 . 884برقم 
ىو الصحايب ا١بليل عبد ا بن ا٣بليفة الراشد عمر بن ا٣بطاب بن نفيل القرشي ا٤بكي ٍب ا٤بدين , أسلم صغّبا , كىاجر مع أبيو (  )

 (. 521 ) 8/2992معجم الصحابة , البن قانع : انظر .(  ى74 )كٓب يبلغ ا٢بلم , توُب سنة 
, كمسلم, كتاب صالة العيدين, باب كتاب صالة العيدين, 963البخارم, كتاب العيدين, باب ا٣بطبة بعد العيد, برقم : متفق عليو ()

 . 888برقم 
 أبو ٧بمد عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة بن مقداـ بن نصر ا٤بقدسي ا١بمَّاعيلي شيخ ا٤بذىب اإلماـ ٕبر علـو الشريعة ىو  ()

 توُب ػ رٞبو ا ػ يـو السبت .  ىػ , كقدـ دمشق مع أىلو541كلد ػ رٞبو ا ػ ٔبمَّاعيل من عمل نابلس ُب فلسطْب سنة ,  ا٤بطهرة
. 22/165 سّب أعالـ النبالء للذىيب :انظر. ىػ كدفن من الغد ُب جبل قاسيوف خالف ا١بامع ا٤بطفرم620ُب يـو عيد الفطر عاـ 

 . 3/276ا٤بغِب, : ينظر  ()
ىو مشس الدين ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ٍب الدمشقي أبو عبد ا ابن القيم ا١بوزية , الفقيو األصوٕب النحوم ا٤بفسر ,   ()

شذرات :انظر .(  ى751)  , كتوُب سنة (  ى691 ), كلد سنة " إعالـ ا٤بوقعْب " ك " هتذيب سنن أيب داكد : " صاحب ا٤بصنفات منها 
. 6/168الذىب 

 . 1/447زاد ا٤بعاد, : ينظر(  )
 . ٦22/393بموع فتاكل ابن تيمية, : ينظر(  )
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مكاف مرتفع؛ ٢بديث  ك ف  ل ب  ـو اا  ل على صلى ا عليو كسلمودات ااسي  أف ااي ي 
  ـو ااف  , فصلى, ف لأ ب اصالة, ثم الى اهلل عل ه وسلمق ـ ااي ي )):  كفيورضي ا عنو()جابر

كال ريب أف )): قاؿ اإلماـ ابن القيم رٞبو ا. ()((…خ ب, فلل  ف غ نزؿ فأتى اايس ء فذك هن
ا٤بنرب ٓب يكن ٱبرج من ا٤بسجد, كأكؿ من أخرجو مركاف بن ا٢بكم,فأينكر عليو, كأما منرب اللنب كالطْب 

 كاف يقـو ُب صلى ا عليو كسلم ُب إمارة مركاف على ا٤بدينة, فلعلو ()فأكؿ من بناه كثّب بن الصلت
ا٤بصلى إٔب مكاف مرتفع, أك دكاف, كىي الٍب تسمى مصطبة, ٍب ينحدر منو إٔب النساء فيقف عليهن, 

. () .فيخطبهن, فيعظهن, كيذكرىن

؛ ٢بديث عبد () ٤بن شهد العيد أف ٯبلس للخطبة, كأف يذىبصلى ا عليو كسلمكرٌخص النيب  
 اا  ل فلل  قضى الى اهلل عل ه وسلمشهلت مع رسوؿ اهلل ":  قاؿرضي ا عنو()ا بن السائب

إن  نل ب فلن أحب أف  جلس الل    فل جلس, ومن أحب أف  ذهب :  قاؿااصالة
. ()"فل ذهب

كا٣بطبة سنة ال ٯبب حضورىا, كال استماعها, كإ٭با أيخِّرت )):  قاؿ اإلماـ ابن قدامة رٞبو ا   
عن الصالة كا أعلم؛ ألهنا ٤با كانت غّب كاجبة جعلت ُب كقت يتمكن من أراد تركها ًمٍن تػىرًٍكهىا, 

 .()((ٖبالؼ خطبة ا١بمعة, كاالستماع ٥با أفضل

                                                             

الصحايب ا١بليل جابر بن عبد ا بن عمرك بن حراـ األنصارم ا٣بزرجي السلمي ا٤بدين , كاف ىو كأبوه كخالو من أصحاب العقبة   ()
. 3/1006معجم الصحابة : انظر.(  ى79)سنة : , كقيل(  ى74), ككاف أبوه يومئذ أحد النقباء,توُب جابر سنة 

. , كتقدـ ٚبرٯبو885, كمسلم, برقم 978البخارم برقم : متفق عليو ()
, ركل عن ٍاىب بكر كعمر كعثماف كغّبىم , كعنو أبو غالب ( صلى ا عليو كسلم ) إنو ٍادرؾ النىب : ىو ابن معدل كرب , قيل   ()

 / 8هتذيب : انظر, , كأبو علقمة , ككاف كاتبا لعبد ا٤بلك بن مركاف على الرسائل , ذكره ابن سعد َب الطبقة األكٔب من تابعي أىل ا٤بدينة
419. 

 . 1/447زاد ا٤بعاد,  ()
 . 1/448زاد ا٤بعاد, : ينظر ()
 .8/316هتذيب الكماؿ : انظر( . ثقة ) عبد ا بن السائب , : ىو أبو السائب األنصارم ا٤بدين , مؤب ابن زىرة , كيقاؿ ا٠بو  ()

,كالنسائي,كتاب صالة العيدين, باب التخيّب بْب ا١بلوس ُب 1155 أبو داكد,كتاب الصالة,باب ا١بلوس للخطبة,برقم   أخرجو()
, 1290, كابن ماجو, كتاب إقامة الصلوات, باب ما جاء ُب انتظار ا٣بطبة بعد الصالة, برقم 1570ا٣بطبة للعيدين, برقم 

. 1/510كصححو األلباين ُب صحيح النسائي,
. 3/279,358ا٤بغِب, : ينظر  ()
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 خطب يـو األضحى ٗبُب ُب حجة الوداع على ناقتو صلى ا عليو كسلم كثبت أف النيب 
:  قاؿرضي ا عنو(), كعن أيب أمامة() أياـ التشريق ٗبُبصلى ا عليو كسلم, كخطب ()العضباء

. () ٗبُب يـو النحرصلى ا عليو كسلم٠بعت خطبة رسوؿ ا 

 ونحن الى اهلل عل ه وسلمخ  ي  رسوؿ اهلل ":  قاؿرضي ا عنو()كعن عبد الرٞبن بن معاذ التيمي
 .( )"بليى فُفتحت أسل عي , حتى ُكيَّي  نسلع م   قوؿ ونحن في مي زاي ,ف فق   للهم مي سكهم

يـو النحر,ٍب خطب :  خطب ُب مُب ُب حجة الوداعصلى ا عليو كسلمفظهر ُب ىذه األحاديث أف النيب 
صلى خطبنا رسوؿ ا :  قاؿرضي ا عنو ()أكسط أياـ التشريق, كمن أعظم خطبو ما ثبت من حديث أيب بكر

: ؟ قلنا"أتلروف أي  ـو هذا" يـو النحر قعد على بعّبه كأمسك إنساف ٖبطامو,أك بزمامو, ٍب قاؿ ا عليو كسلم
:ا كرسولو أعلم,فسكت حٌب ظننا أنو سيسميو بغّب ا٠بو, فقاؿ أّي شه  ": بلى,قاؿ: ؟ قلنا"أا س  وـَ اايح  "

: ا كرسولو أعلم,فسكت حٌب ظننا أنو سيسميو بغّب ا٠بو,فقاؿ:؟ قلنا"هذا بلى, : ؟ قلنا"أا س بذي ااحج "
:ا كرسولو أعلم, فسكت حٌب ظننا أنو سيسميو بغّب ا٠بو,قاؿ: ؟ قلنا((أّي بلل هذا)): قاؿ أا ست ب ا للة  "

كح م   ومكم :فإف دم ءكم, وأموااكم,وأع اضكم, وأبش ركم, عل كم ح اـ ":بلى, قاؿ: ؟ قلنا"ااح اـ
االهم اشهل,  ":نعم, قاؿ: ؟ قالوا"هذا,في شه كم هذا, في بللكم هذا,إاى  ـو تلقوف ربكم,أال هل بّلغت

كُب ."فل  لِّدغ ااش هُل ااغ ئَب,فُ بَّي م لَّيغ أوعى من س مع,فال ت ج وا ب لي كف راً  ض ب ب ضكم رق ب ب ض
 ( )"وستلقوف ربكم ف سأاكم عن أعل اكم ":لفظ

                                                             
, 1/549, كحسنو األلباين ُب صحيح أيب داكد,1954أبو داكد, كتاب ا٤بناسك, باب من قاؿ خطب يـو النحر, برقم أخرجو ( )

 . 3/485كأخرجو أٞبد أيضان,
 . 1/548, كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكد,952أبو داكد, كتاب ا٤بناسك, باب أم يـو خطب ٗبُب, برقم أخرجو ( )
ىو أبو أمامة صدم بن عجالف الباىلي رضي ا عنو صاحب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم, كحديثو عند أصحاب الكتب (  )

 .الستة
, كصححو األلباين ُب صحيح أيب 1955سنن أيب داكد, كتاب ا٤بناسك, باب من قاؿ خطب يـو النحر, برقم أخرجو ( )

. 1/549داكد,
 . الرٞبن بن معاذ التيمي ككاف من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلمىو عبد(  )
 1/549, كصححو األلباين ُب صحيح أيب داكد,1957أبو داكد, كتاب ا٤بناسك, باب ما يذكر اإلماـ ٖبطبتو ُب مُب, برقم أخرجو ( )

 .
كصاحبو ُب الضيق كالطريق كالغار, عبد ا بن عثماف بن عامر القرشي , أبو بكر - صلى ا عليو كسلم - ىو خليفة رسوؿ ا  ()

. 8/2859معجم الصحابة : انظر .(  ى13 )الصديق بن أيب قحافة,كلد بعد عاـ الفيل بسنتْب كستة أشهر, كتوُب سنة 
. 67, برقم ((رب مبلغ أكعى من سامع)): صلى ا عليو كسلمأخرجو البخارم, كتاب العلم, باب قوؿ النيب   ()
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 .خطثح االضتطقاء :ثانثا

 : االستسق ءت   ف
, قػاؿ ابن ()طلب الصحو, كىو استفعاؿ من أسقيت: االستسقاء طلب السقيا, كاالستصحاء

أم إنزاؿ : ذكر االستسقاء ُب ا٢بديث, كىو استفعاؿ من طلب السقيا-:  رٞبو ا تعأب –منظػػػور
السُّقيا : استسقى, كسقى ا عباده الغيث, كأسقاىم, كاالسم: الغيث على البالد كالعباد, يقاؿ

. ( )إذا طلبت منو أف يسقيك: بالضم, كاستسقيت فالننا

 ال استسقاء عز كجلصالة االستسقاء إ٭با يعنوف استسقاء الرب : كلكن ُب عرؼ الفقهاء إذا قالوا
. ()ا٤بخلوؽ

 من ا: , أم( )ىو طلب ا٤بطر عند طوؿ انقطاعو: االستسقاء-:  رٞبو ا تعأب –قاؿ ا١برجاين
. تعأب

.  خ    االستسق ءحكم

صلى شكا الناس إٔب رسوؿ ا :  رضي ا عنها قالت() ٢بديث عائشةخ    االستسق ء ُسيَّي ؛
صلَّى, ككعد الناس يومنا ٱبرجوف فيو, قالت ا عليو كسلم

ي
 قحوط ا٤بطر فأمر ٗبنرب فػىويًضعى لو ُب ا٤ب

 حْب بدا حاجب الشمس فقعد على صلى ا عليو كسلمعائشة رضي ا عنها فخرج رسوؿ ا 
إنكم شكوتم جلب د  ركم, واستئل ر اال   إبَّي ف زم نه ":  ٍب قاؿتعأبا٤بنرب, فكرب كٞبد ا 

ااحلل هلل رب :  ٍب قاؿ أف تلعوه, ووعلكم أف  ستج ب اكمعز وجلعيكم, وقل أم كم اهلل 

                                                             

 .4/317اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ البن ا٤بلقن, : ينظر ()
 .14/393لساف العرب, البن منظور, فصل السْب, باب الياء, : ينظر ()
 .5/361الشرح ا٤بمتع, البن عثيمْب, : ينظر ()
 .39التعريفات, للجرجاين, فصل السْب, ص: ينظر  ()
صلى ا عليو - كأمها أـ ركماف , تزكجها النيب - صلى ا عليو كسلم - ىي أـ ا٤بؤمنْب عائشة بنت أيب بكر الصديق زكج النيب  ()

. 5/501أسد الغابة : ينظر . ى  57قبل ا٥بجرة بسنتْب , توفيت سنة  - كسلم 
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اا  ال ن, اا حلن اا ح م, َمِلِك  ـو اال ن, ال إاه إال اهلل  ف ل م     ل, االهم أنت اهلل ال إاه إال 
 ٍب رفع يديو "أنت ااغيي ونحن اافق اء, أنزؿ عل ي  ااغ ث واج ل م  أنزات اي  قوًة وبالًغ  إاى ح ن

 رداءه كىو رافع – أك حوَّؿى –فلم يزؿ ُب الرفع حٌب بدا بياض إبطيو, ٍب حوَّؿ إٔب الناس ظهره, كقلب 
يديو, ٍب أقبل على الناس كنزؿ فصلى ركعتْب, فأنشأ ا سحابة فرعدت كبرقت, ٍب أمطرت بإذف ا 

 حٌب صلى ا عليو كسلمفلم يأت مسجده حٌب سالت السيوؿ, فلما رأل سرعتهم إٔب الًكنِّ ضحك 
ع ل "؛ ك٢بديث ( )"أشهل أف اهلل على كل شيء قل  , وأني ع ل اهلل ورسواه": بدت نواجذه, فقاؿ

 خ ج ا ستسقي الى اهلل عل ه وسلم أف رسوؿ اهلل رضي اهلل عيه ()اهلل بن ز ل بن ع ام اال زني
فصلى بهم رك ت ن, جه  ب اق اءة ف هل  وحوَّيَؿ رداءه, ورفع  ل ه, فلع , واستسقى, واستق ل 

 .()((ااق ل 

كالصواب إف شاء ا تعأب جواز خطبة االستسقاء بعد صالة االستسقاء كقبلها؛ ٢بديث عائشة, 
 خطب ٍب صلى, صلى ا عليو كسلمكعبد ا بن زيد رضي ا عنهما فقد دؿ ذلك على أف النيب 

  .كدؿ على أف ا٣بطبة بعد الصالة

 .خطثح اخلطٕف ٔانكطٕف: راتؼا

 : االسوؼ وااكسوؼت   ف
كسفت حالو إذا تغّبت, ككسف كجهو إذا تغّب, ككسفت : التغّب إٔب سواد, يقاؿ: ااكسوؼ اغ     

 .()اسودَّت, كذىب شعاعها: الشمس
: خسف ا٤بكاف ٱبسف خسوفنا, إذا ذىب ُب األرض, كيقاؿ:  النقصاف, يقاؿ:واالسوؼ اغ 

إذا غاب ماؤىا كنزؼ, : إذا غابت حدقتها, منقوؿ من خسف القمر, كبئر ٨بسوفة: عْبه خاسفة

                                                             

. 1173أخرجو أبو داكد, برقم  ()
  4/138هتذيب الكماؿ : انظر.  ى63ىو الصحايب أبو ٧بمد عبد ا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصارم ا٤بازين ا٤بدين,توُب سنة  ()

3269  
, كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكد, 1161أبو داكد, كتاب الصالة, باب ٝبيَّاع أبواب صالة االستسقاء كتفريعها, برقم  ()

1/318. 
 .4/317,اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ, البن ا٤بلقن: ينظر ( )
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: منقوؿ من خسف ا القمر, كتيصوِّرى من خسف القمر مهانة تلحقو فاستعّب ا٣بسف للذؿ, فقيل
. ()ٙبمل فالف خسفنا

تغّبٮبا كنقصاف ضوئهما فهما ٗبعُب كاحد ككالٮبا صحت بو :فكسوؼ الشمس كالقمر كخسوفهما
. ()األحاديث, كجاء القرآف بلفظ ا٣بسوؼ للقمر

 احتجاب ضوء الشمس أك القمر أك بعضو بسبب معتاد :ااكسوؼ أو االسوؼ في االا الح    
كسفت :  أم ٗبعُب كاحد, فػىييقاؿينٱبوؼ ا بو عباده, فعلى ىذا يكوف الكسوؼ كا٣بسوؼ مَبادؼ

 ()الشمس كخسفت, ككسف القمر كخسف

 .االسوؼ وااكسوؼخ     حكم
 

صلى ا عليو إف النيب :  ٢بديث عائشة رضي ا عنها قالتاال    في االة ااكسوؼ ُسيَّي ؛
صلى  خرج ٨برجنا فخيسف بالشمس فخرجنا إٔب ا٢بجرة فاجتمع إلينا نساءه كأقبل إلينا رسوؿ ا كسلم

 , كذلك ضحوةن, فقاـ قيامنا طويالن, ٍب ركع ركوعنا طويالن, ٍب رفع رأسو فقاـ دكف القياـ ا عليو كسلم
األكؿ, ٍب ركع دكف ركوعو, ٍب سجد ٍب قاـ الثانية, فصنع مثل ذلك إال أف قيامو كركوعو دكف الركعة 

إف ااي س  فتيوف في ": األكٔب, ٍب سجد ك٘بلت الشمس, فلما انصرؼ قعد على ا٤بنرب فقاؿ فيما يقوؿ
كي  نسل ه ب ل ذاك  ت وَّيذ من ": قالت عائشة رضي ا عنها:  كُب ركاية"ق ورهم كفتي  االج ؿ

 .( )"عذاب ااق  

 أنو بعد أف سلَّم من صلى ا عليو كسلمكخالصة ما جاء ُب األحاديث الصحيحة ُب خطبة النيب 
 ٍب ()أم  ب ل: , فخطب, فحمد ا, كأثُب عليو ٗبا ىو أىلو, ٍب قاؿ()صالة الكسوؼ قعد على ا٤بنرب

                                                             

. 282مفردات ألفاظ القرآف لألصفهاين, ص: ينظر ()
. 5/321 البن قدامة, ا٤بغِب: ينظر ()
. 5/229الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع, : ينظر   ()
, كصححو األلباين ُب صحيح النسائي, 1498 النسائي, كتاب الكسوؼ, باب القعود على ا٤بنرب بعد صالة الكسوؼ, برقم  أخرجو()

1/482 .
 .1474, 1498 النسائي, برقم  أخرجو()
 .1061, 1053البخارم, برقم  ()
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   أ ه  ااي س إنّل  ااشلس وااقل  آ ت ف من آ  ت اهلل, وإنهل  ال  يكسف ف الوت أحل وال ": قاؿ
, كأمر بالصدقة, كالعتق, كاالستغفار, "ف ذك وا اهلل, وك ِّد وا: اح  ته, فإذا رأ تم ش ًئ  من ذاك

   ": كقاؿ. ()((فإذا رأ تلوه  ف فزعوا إاى ااصالة فصلوا حتى  يكشف م  بكم":  كقاؿ()كالدعاء
أم  محلل م  من أحل أغ   من اهلل أف  زني ع له أو تزني أمته,    أم  محلل واهلل او ت للوف م  

 أنو رأل ا١بنة كأراد أف يأخذ صلى ا عليو كسلمكأخرب . ( )"أعلم اضحكتم قل اًل وا ك تم كث ً ا
منها عنقودنا كلو أخذه ألكلوا منو ما بقيت الدنيا, كرأل النار ٰبطم بعضها بعضنا, كرأل أكثر أىلها 

, كرأل امرأة تعذَّب ُب النار ُب ىرة حبستها, كرأل فيها (), كأخرب عن فتنة القرب كعذاب القرب()النساء
, كرأل عمرك بن ٢بي الذم غّبَّ دين إبراىيم ٯبر أمعاءه ُب ()فيها سارؽ ا٢باج صاحب اجن

إنه ع ض علّي كل شيء ": , كقاؿ( )صلى ا عليو كسلم, كرأل فيها سارؽ بدنٍب رسوؿ ا ()النار
. ()من جنة, كنار, كقرب, ك٧بشر: , أم تدخلونو( )"شيء تواجونه

 

 

 

 

 
                                                             

 .1192, 1191, كسنن أيب داكد, برقم 1502, كالنسائي برقم 901, كمسلم, برقم 1059, 1044 البخارم, برقم أخرجو ()
 .1063 البخارم, برقم أخرجو ()
 .901, كمسلم, برقم 1044البخارم, برقم : متفق عليو ()
 .907, كمسلم برقم 1052البخارم, برقم : متفق عليو ()
 .903, كمسلم, برقم 1053, 922 البخارم, برقم  أخرجو()
.  901مسلم, برقم أخرجو ( )
 .901, كمسلم, برقم 4624 البخارم, برقم  أخرجو()
 .1495 النسائي, برقم  أخرجو()
 .4624, كالبخارم أيضنا برقم, 901, ك904 مسلم, برقم  أخرجو()
. 6/460شرح النوكم على صحيح مسلم, : ينظر ()
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 . أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:انفصم األٔل

 .تؼرٌف األْذاف نغح ٔاصطالدا: املثذث األٔل       

ٌٔشًم , أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:املثذث انثاًَ       

:  يطانةثالثحػهى 

    . املٕػظح ٔاإلرشاد:املطهة األٔل         

  .   انذػٕج إىل اإلضالو ٔإىل تؼانًٍّ ٔيثادئّ:املطهة انثاًَ         

 انذػٕج إىل األير تاملؼرٔف ٔانًُٓ ػٍ املُكر :املطهة انثانث         

 .ٔٔدذج املطهًني
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 . أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:انفصم األٔل
 .تؼرٌف األْذاف نغح ٔاصطالدا:       املثذث األٔل

:ت   ف األهلاؼ اغ   

, أم استول كاعتدؿ, من انتصب األمر. ىدؼ من أىدفت كدنوت منك كاالستقباؿ كاالنتصاب   
كُب حديث أيب بكر رضي ا , فهو مستهدؼ, أم قربوا, كأىدؼ القـو, أىىدؼى ٕب الشيء: يقاؿ
فا٥بدؼ كل شيء , ()" عيك()اقل أهلفت اي  ـو بلر فضفت": قاؿ لو ابنو عبد الرٞبن: عنو

كا٥بدؼ من , كمنو ٠بي الغرض ىدفا, أك كثيب رمل أك جبل, ككل بناء مرتفع مشرؼ, عظيم مرتفع
 ().كأىدؼ على التل أم أشرؼ كأسرع كأىدؼ إليو ١بأ, الرجاؿ ا١بسم الطويل العنق العريض األلواح

كما كضع ُب ا٥بدؼ , كمن ٠بي الغرض ىدفا كىو ا٤بنتضل فيو بالسهاـ,    ىدؼ كا١بمع أىداؼ
.ا٥بدؼ كيسمى القرطاس غرضا كىدفا على االستعارة: لّبمى كالغرض  

: اا الح ت   ف األهلاؼ    

:كلمة ا٥بدؼ ٥با معاين كثّبة منها  

بأنو عبارة عن صياغات لفظية ٦برده يضعها كاضعها لتحقيق شي :- يعرؼ ا٥بدؼ بشكل عاـ 
 .ما , كٯبب أف ٛبتاز بالواقعية كالوضوح كالسالسة

من ٙبوؿ ُب مستول ا٤بعارؼ , ىي ما انعقد العـز على إحداثها ُب ا٤بتعلم: التعريف الَببوم   
بشرط أف يقع التثبت من حصوؿ ذلك التحوؿ إثر فَبة من التكوين ٙبدد , كا٤بهارات كا٤بواقف

 ().مسبقا

, أك منهج, ألم ٨بطط, فاألىداؼ ىي الغايات كالرغبات الٍب نسعى لتحقيقها منذ نقطة البداية
.معلومة أـ ٦بهولة, عاجال كانت األىداؼ أـ آجلة كاضحة كانت أـ خفية  

                                                             

غريب : كانظر .  ٕٓ / ِ : منظور البن اللساف لساف انظر .عدلت : كضفت  عدؿ,:ضوفأ الشيء عن ضاؼ من : ضفت ()
 .2/493,ا٢بديث البن ا١بوزم

 .475/ 3أخرجو ا٢باكم  ()
. 9/345,لساف العرب البن منظور: نظر م( )
 اإلسالمي, للفكر العا٤بي ا٤بعهد , ٕٗ /ص العآب, حامد يوسف .د اإلسالمية للشريعة العامة ا٤بقاصد: نظر م(   )

. ـ2/1994/الرياض,ط
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ٌٔشًم ػهى أرتؼح , أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:املثذث انثاًَ

: يطانة

    . املٕػظح ٔاإلرشاد:املطهة األٔل         

: ت   ف االوعظ     

 ة كاحدةالواك كالعْب كالظاء كلم, مصدر الفعل كعظ :  ا٤بوعظو ُب اللغة :االوعظ  في االغ 
  ().الوعظ التخويف

 ( ).النصح كالتذكّب كالعواقب:  رٞبو ا الوعظ كالعظو كا٤بوعظو ()كقاؿ ابن منظور   

 ىي األمر كالنهي ا٤بقركف بالَبغيب كالَبىيب, كالقوؿ ا٢بق الذم ييلْب :االوعظ  في االا الح
 .()القلوب, كيؤثر ُب النفوس, كيكبح ٝباح النفوس ا٤بتمردة, كيزيد النفوس ا٤بهذبة إٲبانان كىداية

, كقاؿ ()چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : قاؿ تعأب 

. ()چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى چ :سبحانو

 

 

 

                                                             

 .1/451,معجم مقاييس اللغة: نظر م  ()
٧بمد بن مكـر بن على, أبو الفضل, ٝباؿ الدين ابن منظور  :  ىو( ـ1311 - 1232=  ىػ 711 - 630)ابن منظور   ()

  .اإلماـ اللغوم ا٢بجة: (لساف العرب)صاحب  األنصارم الركيفعى اإلفريقي
 .كخدـ ُب ديواف اإلنشاء بالقاىرة (ُب طرابلس الغرب: كقيل)كلد ٗبصر  .من نسل ركيفع بن ثابت األنصارم

 .ٍب كٕب القضاء ُب طرابلس
 .7/466,لساف العرب:  انظر()
. 1/195, كمفتاح دار السعادة البن القيم, 19/164فتاكل ابن تيمية, : نظر م(  )
 . 66: سورة النساء, اآلية  ()
 . 17: سورة النور, اآلية  ()
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 :مصلر االوعظ 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  چ :  قاؿ ا تعأب:كت ب اهلل - أ   

كقاؿ , ()چے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : ا تعأب

  ()چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

بْب ٥بم حكم ا تعأب مع الَبغيب ُب االنقياد , : أم:  رٞبو ا تعأب()قاؿ العالمة السعدم   

انصحهم سرا بينك :  أم ()چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ كالَبىيب من تركو 
كبينهم, فإنو أ٪بح ٢بصوؿ ا٤بقصود, كبالغ ُب زجرىم كقمعهم عما كانوا عليو, كُب ىذا دليل على أف 

 ().مقَبؼ ا٤بعاصي كإف أعرض عنو فإنو ينصح سرا, كيبالغ ُب كعظو ٗبا يظن حصوؿ ا٤بقصود بو
 ففي سيته عل ه ااصالة وااسالـ ااكث   من االواضع االعو   ااتي   تكز :ااسي  ااي و  - ب

 .عل ه  ااوعظ
 

                                                             
 .125اآلية : سورة النحل  ()
. 63اآلية : سورة النساء  ()
ىو الشيخ أبو عبد ا عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد ا بن ناصر آؿ سعدم من قبيلة ٛبيم , كلد ُب بلدة عنيزة ُب القصيم , كذلك (  )

 ٧بـر عاـ ألف كثالٜبائة كسبع من ا٥بجرة النبوية , كتوفيت أمو كلو أربع سنْب , كتوُب كالده كلو سبع سنْب , كاف على 12بتاريخ 
جانب كبّب من األخالؽ الفاضلة , متواضعان للصغّب كالكبّب كالغِب كالفقّب , كاف على جانب كبّب من األخالؽ الفاضلة , متواضعان 

ُب ٜباين ٦بلدات أكملو ُب عاـ " تيسّب الكرًن ا٤بناف"فسّب القرآف الكرًن ا٤بسمى : للصغّب كالكبّب كالغِب كالفقّب, كمن مؤلفاتو
. ىػ1344

ىػ ُب مدينة عنيزة من بالد القصيم رٞبو 1376 عامان ُب خدمة العلم انتقل إٔب جوار ربو ُب عاـ 69كبعد عمر مبارؾ داـ قرابة  :  كفاتو
 . ا رٞبة كاسعة

. 63اآلية : سورة النساء  ()
. 184ص,تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف: نظر م(  )
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كعظنا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يوما بعد صالة الغداة : , قاؿ()عن العرباض بن سارية    

إف ىذه موعظة مودع فما تعهد إلينا : موعظة بليغة ذرقت منها العيوف ككجلت منها القلوب فقاؿ رجل

أوا كم بتقوى اهلل وااسلع واا  ع  وإف ك ف ع لا ح ش   فإنه من   ش ب لي فس  ى  ": قاؿ

اختالف  كث  ا ف ل كم بسيتي وسي  االلف ء ب لي اا اشل ن االهل  ن وعضوا عل ه  ب ايواجذ 

 () ".وإ  كم ومحلث ت األمور فإف كل بلع  ضالا 

أف يكوف كعظو طيب  اْب علىينبغي, إذا كاف الوعظ  ىدفا من أىداؼ ا٣بطبة الدينية ا٤بعاصرة

. تعليم, كتأديب: للناس بالقوؿ ا٢بكيم على نوعْب

: وعظ اات ل م: اايوع األوؿ

من الواجب, كا٢براـ, : كىذا النوع يكوف ببياف عقائد التوحيد, كبياف األحكاـ الشرعية ا٣بمسة

كا٤بسنوف, كا٤بكركه, كا٤بباح, كيراعى ُب ذلك كلو ما ييناسب كل طبقة, كا٢بث على التمسك هبا, 

. كالتحذير من التهاكف فيها

كمن تدبر أسلوب القرآف علم أف األحكاـ ينبغي أف تساؽ إٔب الناس مساؽ الوعظ الذم يلْبِّ 

: القلوب, كيبعثها على العمل, كال تسرد سردان خالية من كسائل التأثّب, ك٩با يوضح ذلك قولو تعأب

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے   چ

                                                             
 كىو أحد البكائْب الذين نزؿ فيهم قوؿ ا. العرباض بن سارية السلمي صحايب جليل, من أعياف أىل الصفة, سكن ٞبص  ()

 .ِٗآية :سورة التوبة چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  چ  : تعأب
مات بعد : مات ُب فتنة ابن الزبّب, كقاؿ أبو مسهر: كاف قدًن اإلسالـ جدِّا, كقاؿ خليفة: قاؿ ٧بمد بن عوؼ: كفاة العرباض بن سارية

.7/324,تاريخ دمشق: انظر,ذلك سنة ٟبس كسبعْب   
باب ما جاء ُب : , كتاب العلم44/ 5, كالَبمذم 4607باب ُب لزـك السنة, حديث : , كتاب السنة611/ 2أخرجو أبو داكد   ()

. 4, باب اتباع سنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب, حديث 16- 15/ 1, كابن ماجة 2676األخذ بالسنة كاجتناب البدع, حديث 
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ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ﮵   ﮶  ﮷﮸ ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾      

﮿   ﯀   ﯁                         

. ()چ        ڭ 

فاألمر بتقول اللَّو بعد النهي عن إتياف النساء ُب ايض, كاألمر بإتياهنن ُب موضع ا٢برث, كاألمر 
﴾ إنذار للذين ٱبالفوف واعللوا أنكم مالقوه﴿: بالتقدًن ألنفسنا ٙبذيران من ٨بالفة ىذا ا٥بدم اإل٥بي, كقولو

﴾ مي نوبش  االؤ﴿: كقولو تعأب. عن أمره بأهنم ييالقوف جزاء ٨بالفتهم ُب اآلخرة, كٰباسبوف على أعما٥بم
كا٤ببشر بو عاـ يشمل منافع الدنيا, – تعأب – تبشّب للطائعْب الذين يقفوف عند ا٢بدكد, كيتبعوف ىدل اللَّو 

. داخل ُب ىذه اآلية– رتب على اإلٲباف – كنعيم اآلخرة, كحصوؿ كل خّب, كاندفاع كل شر 

 بعد أف ذكر أحكاـ الفرائض كتقسيم الَبكات ختم تعأبك٩با يزيد ذلك كضوحا كبيانا أف اللَّو 

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   چ :ذلك بقولو

ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

. ()چ

كىذاف مثاالف يبيناف أف الداعية إٔب اللَّو إذا سلك ُب ىذا النوع طريقة القرآف الكرًن؛ فإنو 
 تعأبسيجتذب األ٠باع, كيأخذ ٗبجامع القلوب كيلينها, كحينئذ تستقبل العقائد كاألحكاـ بإذف اللَّو 

. ()للعمل كالتطبيق برغبة كاشتياؽ

 

 

                                                             
 . 223- 222: سورة البقرة, اآليتاف  ()
 . 14- 13: سورة النساء, اآليتاف  ()
. 2/35, 1/278, كتفسّب السعدم, 462, 1/266تفسّب ابن كثّب, : نظر م(  )
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: وعظ ااتأد ب: اايوع ااث ني

, كبياف : كىذا يكوف بتحديد األخالؽ ا٢بسنة كا٢بلم كاألناة, كالشجاعة, كالوفاء, كالصرب, كالكـر
: آثارىا كمنافعها ُب اجملتمع, كا٢بٌث على التخلق هبا كالتزامها, كتعريف كٙبديد األخالؽ السيئة

: كالتحذير عن االتصاؼ هبا من طريقي... كالغضب, كالعجلة, كالغدر, كا١بزع, كا١بنب, كالبخل,
. الَبغيب كالَبىيب

كينبغي للداعية إٔب اللَّو أف يستشهد ُب كل من النوعْب ٗبا جاء فيو من الكتاب كالسنة الثابتة عن 
, كآثار الصحابة كالتابعْب كاألئمة اجملتهدين, كأحوا٥بم ُب ذلك؛ فإف ٥بذا صلى ا عليو كسلمالنيب 

شأنان عظيمان يوٌصل إٔب الغاية ا٤بقصودة مٌب صدر من قلب سليم نقي متخلق ٗبا يدعو إليو؛ ألف 
. ا٤بوعظة ُب الغالب إذا صدرت من القلب كقعت ُب القلب, كإف خرجت من اللساف ٓب تتجاكز اآلذاف

: كإذا أراد الداعية أف تكوف موعظتو ميؤثرة بليغة, فإف عليو اآلٌب

.  ينظر إٔب ا٤بنكرات ا٤بنتشرة, كال سيما ما كاف منها قريب العهد, كحديثو على ألسنة الناس –1

 ٍب يقدـ من ىذه ا٤بنكرات أكربىا ضرران, كأسوأىا أثران, فيجعلها ٧بور خطابتو, كموضع  –2
. موعظتو

. ا٣بلقية, كاالجتماعية, كالصحية, كا٤بالية:  ٍب يفكر فيما ينشأ عن ىذا ا٤بنكر من األضرار –3

 ٍب يستحضر ما جاء ُب ذلك من اآليات, كاألحاديث الصحيحة, أك ا٢بسنة, كأقواؿ  –4
. الصحابة, كاألبيات الشعرية ا٢بكيمة

 ٍب يأخذ ُب كتابة ا٤بوضوع إف شاء كتابتو, كيضمنو ما فيو من تلك ا٤بضاٌر, كما كرد فيو عن  –5
. الشارع, ٧بذران من الوقوع فيو, حاثٌان على التوبة منو
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: أما إذا أراد ا٢بٌث على العمل الصاّب النافع, فيتبع ما يلي

.   يفكر ُب مزاياه كآثاره ا٢بسنة تفكّبا عميقا –1

.   يستحضر ما ييناسبو من الكتاب كصحيح السنة كآثار الصحابة -2

.   ٍب يسلك ُب الكتابة ا٤بسلك السابق -3

فإذا كتب ا٤بوضوع, فإف شاء حفظو كألقاه, كإف شاء ذكر مضمونو, كذًٍكري ا٤بضموف أحسن 

األمرين, حٌب ال يكوف مقيدان بعبارة خاصة, كيتخٌّب من العبارات ما ييؤدم إٔب ا٤بعاين الٍب حصل عليها 

. ببحثو كتفكّبه

كإف شاء عدـ الكتابة كاكتفى برسم ا٤بوضوع ُب ٨بيلتو كتسطّبه ُب ذاكرتو الٍب قواىا با٤براف 

 ٍب بإعداد ا٤بوضوع كاستحضاره بأدلتو تعأبكالتجارب كا٤بمارسة كاف ذلك أحسن كأكمل, كبتوفيق اللَّو 

. ٛبامان, كتقسيمو ٕبسب نقطو إٔب أقساـ, يكوف الداعية ُب مأمن من الزلل بإذف اللَّو تعأب

كبعد ذلك ينبغي أف يراعي ُب حاؿ التأدية كاإللقاء استعداد السامعْب, فينزؿ ُب العبارة مع العامة 

على قدر عقو٥بم متجنبان األلفاظ البعيدة عن أفهامهم, كيتوسط مع أكساط الناس, كيتأنق مع ا٣باصة, 

فيكوف مع ٝبيع الطبقات حكيمان يضع األشياء ُب مواضعها, كبكل حاؿ عليو أف ٱبتار ا٤بعاين 

النفيسة, كتنسيقها, كشرحها بالدقة, كإبالغها أذىاف السامعْب, كإنفاذىا ُب قلوهبم, كدفع السآمة 

كا٤بلل عنهم, بإيراد الشواىد عليو من ا٢بكم النثرية كالشعرية, كالفكاىات األدبية, بشرط التزاـ ظالؿ 

الكتاب كالسنة, كبذلك يكوف الداعية موفقان مؤثران بإذف اللَّو  تعأب  إذا قصد إبالغ الناس بإخالص 

. ()كصدؽ كرغبة فيما عند اللَّو تعأب

                                                             
  .192, 145ىداية ا٤برشدين, ص: نظر م(  )



49 
 

 :اإلرش د ت   ف 

  في االغ  اإلرش د

ىدايتو  الضاؿ إرشاد ىداه, ك: , كرشَّده األمر , كأرشده اللَّو, كأرشده إٔب الداللة ا٥بداية ك: اإلرشاد

  ()الطريق كتعريفو

   في االا الحاإلرش د

, إاٌل انٌو ٱبتلف استعما٥با ٕبسب اختالؼ ا٤بوارد  نفسومعناىا اللغوم الفقو ُب (إرشاد)ترد كلمة 

  .كا٤بقامات

األكامر اإلرشادية ُب : , فيقاؿ النواىي ك األكامر  فقد ترد صفة لقسم من, الٍب ترد فيها   أما األمور

  .مقابل األكامر كالنواىي ا٤بولوية

إرشاد ا١باىل ٗبعُب إعالمو كما ُب صورة ا١بهل : فيقاؿ,  ا١باىل  ترد مضافةن إٔب كلمة:    كأخرل

  .با٤بوضوع, أك ٗبعُب تعليمو كما ُب صورة ا١بهل باألحكاـ الكٌلية

إٔب الطريق الصحيح  ىدايتو إرشاد الضاؿ ٗبعُب: فيقاؿ , الضاؿ  ترد مضافة إٔب كلمة: كثالثة

 ().ك٫بو ذلك ا٤برتد أك الباغي كإرشاد

 خطبتو ُب طيبأف يسلك اْب:  مع عصاة ا٤بسلمْب كغّبىمطابةمن حكمة القوؿ ُب أسلوب اْب

 ؛ ألنو أسلوب لو تأثّبه ُب نفوس كثّب من البشر؛ فإف اإلنساف جيًبلى على حب ا٣بّب,  اإلرشادمسلك

كالرغبة ُب ا٢بصوؿ على كل ٧ببوب, كما طيًبعى على بغض الشر, كما ييصيبو من بالء ُب النفس, أك 

ا٤باؿ, أك األىل, كحينئذ فغريزة حب اإلنساف لنفسو تدفعو إٔب أف ٰبقق ٥با كل خّب, كٰبميها من كل 

                                                             
.  ۱۷۵, ص۳لساف العرب ج,۲۲۵, ص۲ج (ابن األثّب)النهاية : نظر م(  )
 ۱۸۰, ص٦۲بمع البحرين ج: نظر م(  )

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://lib.eshia.ir/20007/3/175/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://lib.eshia.ir/20007/3/175/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://lib.eshia.ir/20007/3/175/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://lib.eshia.ir/20008/2/180/%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%87
http://lib.eshia.ir/20008/2/180/%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%87
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, ()شر, سواء كاف ذلك عاجالن أك آجالن؛ كلذلك فالَبغيب كالَبىيب يفيض هبما ٕبرا الكتاب كالسنة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :قاؿ تعأب

. ()چڤ  ڦ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

فالقرآف يهدم ألقـو الطرؽ, كأكضح السبل, كمن ىدايتو الَبغيب بوعد الطائعْب ا٢بافظْب ٢بدكد 

اللَّو  تعأب  بعظيم ا٣بّب, كتبشّبىم ٕبسن ا٤بثوبة, كالَبىيب بوعيد ا٤بخالفْب الذين تعدكا حدكد اللَّو  

تعأب  بشديد العذاب, كإنذارىم بسوء العاقبة, كمن ا٤بعلـو يقينان أف الوعد با٣بّب يعٌم خّب الدنيا 

. ()كاآلخرة كسعادهتما, كالوعيد يشمل نقم الدنيا كاآلخرة كشقاءٮبا

. يهتم اىتمامان بالغان هبذا األسلوب ا٢بكيم– تعأب – كىذا ٯبعل الداعية إٔب اللَّو     

كالناس ٰبتاجوف إٔب اإلرشاد؛ ليشمركا عن ساعد ا١بد ُب عمل أنواع الطاعات, فينبغي للخطيب 

أف ال يغفل ىذا ا١بانب, كيهتم بإرشاد الناس باألقواؿ ا٢بكيمة ُب أنواع الرب كاإلحساف, كٝبيع أنواع 

, كا٢بج, كا١بهاد إلعالء : الطاعات كحثهم على ٙبقيق كلمة اإلخالص, كالصالة, كالزكاة, كالصـو

كلمة اللَّو, كبر الوالدين, كصلة األرحاـ, كإصالح ذات البْب, كإطعاـ الطعاـ, كإفشاء السالـ, كالصالة 

. بالليل كالناس نياـ, كغّب ذلك

كالشجاعة, كالعفة, كالصدؽ, كالوفاء, : ككذلك ينبغي إرشاد الناس ُب أنواع الفضائل النفسية

, كالصرب, كطهارة الضمّب, كحٌب ا٣بّب للناس, كالعدؿ  كاألمانة, كاإلخالص, كا٢بلم, كالتواضع, كالكـر

كاإلحساف, كغّب ذلك ٩با ينفع األمة ُب العاجل كاآلجل بذكر ما جاء فيها من الَبغيب من الكتاب 

                                                             
. 1/301مناىل العرفاف ُب علـو القرآف للزرقاين, : نظر م(  )
 . 10- 9: سورة اإلسراء, اآليتاف  ()
 . 4/264, كالسعدم, 3/26تفسّب ابن كثّب, : نظر م(  )
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. ()كالسنة الصحيحة كا٢بسنة كاآلثار الثابتة مع شرح ذلك شرحان كافيان حسبما تدعو إليو ا٢باجة

:قولو تعأب: كمن األمثلة ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   

 .()چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ككذا قد جاء عن النيب صلى ا عليو كسلم اإلرشاد ُب أنواع الطاعات من األحاديث , كمن ذلك 

: أربع إذا كنَّي ف ك فال عل ك م  ف تك من االن  ":()قولو صلى ا عليو كسلم لعبد اللَّو بن عمرك

. ( )"حفظ أم نٍ , والُؽ حل ٍث, وُحسُن خل قٍ , وعّفٌ  في ط ل ٍ 

 عما يدخلو ا١بنة كيباعده عن صلى ا عليو كسلم حينما سأؿ النيب ()كحديث معاذ بن جبل

. ()النار, فعٌد لو النيب صلى ا عليو كسلم اثنٍب عشرة خصلة من أنواع الطاعات

 
                                                             

  .199ىداية ا٤برشدين, ص: نظر م(  )
 . 177: سورة البقرة, اآلية  ()
 , كقيل (  ى69) ىو الصحايب أبو ٧بمد كيقاؿ أبو عبد الرٞباف عبد ا بن عمرك بن العاص بن كائل القرشي السهمي , توُب سنة   ()

. 3/233أسد الغابة : انظر .(  ى68: ) 
 . 886, برقم 1/301صحيح ا١بامع الصغّب, : , كانظر4/314, كا٢باكم 2/177أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند بإسناد جيد,   ()
 (  ى18) الصحايب ا١بليل معاذ بن جبل بن عمرك بن أكس األنصارم ا٣بزرجي , أسلم كىو ابن ٜباين عشرة سنة , توُب سنة   ()
. 13/4596معجم الصحابة : انظر.
ىذا حديث حسن صحيح, كابن : كقاؿ (2616رقم ), 5/11سنن الَبمذم, كتاب اإلٲباف, باب ما جاء ُب حرمة الصالة, : نظر م(  )

, كانظر صحيح الَبمذم, كانظر أحاديث 5/231, كأٞبد, (3973رقم ), 2/1314ماجو, كتاب الفًب, باب كف اللساف ُب الفتنة 
  .4/1982, كمسلم, 10/415, 6/11أخرل ُب الَبغيب ُب أنواع الطاعات ُب البخارم مع الفتح, 



52 
 

 . انذػٕج إىل اإلضالو ٔإىل تؼانًٍّ ٔيثادئّ:  املطهة انثاًَ         

 :ت   ف االعوة

 :االعوة في االغ 

. كمنو الدعوة أب الطعاـ (الطلب)كمعُب الكلمة يدكر على ,    الدعوة من دعا يدعو 

 (الداعية صريخ ا٣بيل ُب ا٢بركب)كفيو  (دعاه ساقو): ()    كُب القاموس

  .( )عى القـو دعى بعضهم بعضا حٌب ٯبتمعوااتد: كُب اللساف    

  .()داعية اللنب ما يَبؾ ُب الضرع ليدعو ما بعده: كُب الصحاح    

دعا الدعوة إٔب الطعاـ بالفتح, كيقاؿ كنا ُب دعوة فالف, ك مدعاة فالف : ()جاء ُب ٨بتار الصحاح   
أيضان ىذا  (الدعول)بالكسر ُب النسب, ك (الدعوة)الدعاء إٔب الطعاـ, ك: كىو مصدر, كا٤براد هبما

من  (الدعي)يكسركهنا ُب الطعاـ, ك أكثر كالـ العرب, كعدم الرباب يفتحوف الداؿ ُب النسب ك

 ()چڎڈڈ  ژژچ:تبنيتو, كمنو قولو تعأب

 :االعوة في االا الح

 :منها الدعوة ُب لساف الشرع قد كردت فيها عدة تعاريف, نذكر   

 : - رحله اهلل- ت   ف ش خ اإلسالـ ابن ت ل    -1

                                                             

. 4/322القاموس ايط , جملد الدين ٧بمد بن يعقوب الفّبكز آبادم , ا٤بتوَب : نظر  م()
بّبكت - دار صادر : لساف العرب مد بن مكـر بن منظور األفريقي ا٤بصرم : نظر  م()

. 14/259الطبعة األكٔب  
. 5/2237الصحاح ُب اللغة أليب نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفرايب : نظر م(  )
 .٨205بتار الصحاح للرازم ص : نظر م(  )
. 4سورة األحزاب آية   ()
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الدعوة إٔب ا, ىي الدعوة إٔب اإلٲباف بو, كٗبا جاءت بو رسلو, بتصديقهم فيما أخربكا بو كطاعتهم    

 ( ).فيما أمركا

 :ااس ل محلل ااوك ل. ت   ف د -2

, ()الدعوة إٔب ا ىي ٝبع الناس إٔب ا٣بّب,كداللتهم على الرشد, بأمرىم با٤بعركؼ كهنيهم عن ا٤بنكر 

 ()چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ :قاؿ تعأب

 ت   ف محلود ع ل ااحل ل اا سقالني -3

كما٥بم كما عليهم إذا رجعوا - سبحانو-تعريف الناس برهبم بأ٠بائو كصفاتو ككيفية الوصوؿ إليو    ىي 

أك ىي حداء بالناس ٤بعرفة ا كاإلٲباف بو كتوحيده ربا خالقا كمالكا كإ٥با معبودا كحاكما فردا فال . إليو

- صلى ا عليو كسلم-منازع لو ُب ربوبيتو كال شريك لو ُب ابة كال مضاد لو ُب حاكميتو كإتباع النيب 

 ()كطاعتو ُب كل ما أمر بو كاجتناب ما هنى عنو

  . الدعوة إٔب اإلسالـ كإٔب تعاليمو كمبادئو, من أىداؼ ا٣بطبة الدينية ا٤بعاصرة

كظيفة جليلة, كقربة عظيمة, ٥با منزلة عالية ُب الشريعة, كيكفيها شرفا كمنزلة : الدعوة إٔب ا تعأب
.  كوهنا كظيفة الرسل كأتباعهم إٔب يـو القيامة

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  چ:قاؿ تعأب

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          

ک 

                                                             

. 157/ ٦15بموع الفتاكل البن تيمية ج: نظر م(  )
 .9أسس الدعوة كآداب الدعاء للدكتور السيد ٧بمد الوكيل, ص: نظر م(  )
 .103  آيةآؿ عمرافسورة   ()

 ( . ٧1/2بمود عبد ا٢بميد العسقالين : الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ : نظر م(
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.  () چ  ک  ک  گ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ : كقاؿ تعأب

 . ( )چک   گ  گ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   چ :كقاؿ تعأب

.  ( )چژ  ڑ  ڑ   ک  

 يبعث الدعاة إٔب الناس؛ ليعلموىم كليفقهوىم, كلّبشدكىم صلى ا عليو كسلمكلقد كاف الرسوؿ 

إٔب ا٢بق, كإٔب صراط مستقيم, بل إف الصحابة رضواف ا عليهم, فهموا أف الدعوة إٔب ا تعأب 
 تعليمهم كتفقيههم؛ ليقوموا بدعوة أقوامهم صلى ا عليو كسلمكاجبة, فكانوا يبادركف بسؤاؿ الرسوؿ  

ف ن ابن "من خلفهم, بل كاف من يسلم حديثا يدرؾ أٮبية الدعوة إٔب ا تعأب, كأف تبليغها كاجب, 
   رسوؿ اهلل, فل ن  بأم  : ق اوا: , رضي اهلل عيهل , في حل ث وفل ع ل ااق س وف ه()ع  س

   .() "ن لل به, ونلعو إا ه من وراءن 
باب األمر باإلٲباف با تعأب كرسولو كشرائع الدين : " ()كقد بيوبى عليو ُب صحيح اإلماـ مسلم

 .  ()"كالدعاء إليو كالسؤاؿ عنو كحفظو كتبليغو من ٓب يبلغو
.  ألف الناس ال بد ٥بم من الدعوة إٔب ا تعأب؛ كذلك إلخراجهم من الظلمات إٔب النور

.  من ظلمات الشرؾ كالكفر إٔب نور اإلسالـ

.  كمن ظلمات البدع إٔب نور السنة
                                                             

 .  36: سورة النحل آية  ()
 .  108: سورة يوسف آية  ()
 .  165: سورة النساء آية  ()
العباس بن عبد ا٤بطلب القرشي ا٥بامشي , كلد - صلى ا عليو كسلم - ىو حرب األمة البحر , أبو العباس عبد ا , ابن عم النيب  ()

. 8/2905معجم الصحابة , البن قانع :انظر .(  ى68: )  , كقيل (  ى67 )قبل ا٥بجرة بسنتْب , كتوُب سنة 
.  مع النوكم , كاللفظ ٤بسلم  (1/179), كمسلم  (183 , 1/129)ركاه البخارم  ()
" ك " الصحيح : " , لو " الصحيح " ىو مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم القشّبم , أبو ا٢بسْب النيسابورم , ا٢بافظ اجملود , صاحب  ()

. 12/557سّب أعالـ النبالء :انظر .(  ى261) , كتوُب سنة (  ى204 )كغّبىا , كلد سنة " الكُب " ك " التمييز 
( .  1/46)أخرجو صحيح مسلم  ()
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.  كمن ظلمات ا٤بعاصي إٔب نور الطاعة كا٥بداية

.  كمن ظلمات ا١بهل إٔب نور العلم, كل ٕبسبو
فحاجة الناس كضركرهتم إٔب الدعوة إٔب ا تعأب كا٥بداية أشد من حاجتهم إٔب الطعاـ كالشراب, 

بل ال يستقيم أمر العآب إال بالدعوة إٔب ا تعأب, كلوال ذلك ألصبحت األرض رجراجة متكفئة, 
كلعاش الناس فوضى كالبهائم؛ فجنس اإلنساف ال يستغِب عن األمر كالنهي؛ ألنو ال ٲبكن أف يستقل 
ٗبعرفة ا٢بق كا٣بّب على الكماؿ كالتماـ, كإف كاف يدرؾ الشر كا٣بّب با١بملة, كذلك ٗبا كىبو ا من 

عقل كحواس, إال أنو ال يعرؼ حقائق األشياء على التفصيل إال بالوحي من ا تعأب, كلذلك احتاج 

.  ا٣بلق إٔب إرساؿ الرسل, كإنزاؿ الكتب, كقياـ ا٢بجة

 ٰبث أصحابو على الدعوة إٔب ا تعأب, كييلهب ٞباستهم صلى ا عليو كسلمكلقد كاف النيب 
.  لذلك, كيبٌْب ما ٥بم من األجور كرفعة الدرجات عند ا إف ىم قاموا بذلك

ا لي بن أبي الى اهلل عل ه وسلم ق ؿ رسوؿ اهلل ":  قاؿرضي ا عنو ()فعن سهل بن سعد
  .( )" ألف  هلي اهلل بك رجال واحلا خ   اك من حل  ااي مرضي اهلل عيه ()ط اب

صلى ا عليو قاؿ رسوؿ ا :  قاؿرضي ا عنو ()كعن أيب مسعود عقبة بن عمرك األنصارم
.  ( )"من دؿَّي على خ   فله مثل أج  ف عله" كسلم

من دع  إاى هلى ك ف " صلى ا عليو كسلمقاؿ رسوؿ ا :  قاؿرضي ا عنوكعن أيب ىريرة 
  .() "...اه من األج  مثل أجور من ت  ه, ال  يقص ذاك من أجورهم ش ئ 

                                                             

 (  ى91: ) , كقيل (  ى88) ىو الصحايب ا١بليل أبو العباس سهل بن سعد بن مالك األنصارم ا٣بزرجي الساعدم , توُب سنة  ()
. 5/1979معجم الصحابة : نظر م

ىو أمّب ا٤بؤمنْب , رابع ا٣بلفاء الراشدين , كأكؿ الناس إسالما من الصبياف , أبو ا٢بسن علي بن أيب طالب بن ىاشم القرشي  ((
 .4/16أسد الغابة :انظر .(  ى40 )ا٥بامشي, مات شهيدا سنة 

( .  5/333), أٞبد  (3661), أبو داكد العلم  (2406), مسلم فضائل الصحابة  (3498)البخارم ا٤بناقب  ()
هتذيب الكماؿ :انظر.ىو الصحايب ا١بليل عقبة بن عمرك بن ثعلبة األنصارم , أبو مسعود البدرم , مات قبل األربعْب كقيل بعدىا ()
5/199 .
( .  4/120), أٞبد  (5129), أبو داكد األدب  (2671), الَبمذم العلم  (1893)مسلم اإلمارة  ()
 ( . 513), الدارمي ا٤بقدمة    (2/397), أٞبد  (4609), أبو داكد السنة  (2674), الَبمذم العلم  (2674)مسلم العلم ( )
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كقد صدقوا رضي ا تعأب عنهم رىبػَّهيٍم تعأب بأقوا٥بم كأفعا٥بم, كقاموا بالدعوة إليو تعأب أًب قياـ, 

كأدكىا أحسن أداء, كقد تسلحوا رضي ا عنهم ُب دعوهتم بتماـ اإلخالص, كصدؽ التوكل, كالفقو 
 كاٚبذكا الصرب مطية, كاألجر ا٤بوعود أعظم ٜبن كىدية, صلى ا عليو كسلمعن ا تعأب, كعن رسولو 

فاعتلت شجرة دعوهتم تزاحم النجـو ُب عليائها, كآتت أكلها طيبة الثمار, كما زاؿ ا٤بسلموف يتفيؤكف 
.  ظالؿ دعوهتم ا٤بباركة, كستبقى إٔب أىف يرث ا األرض كمن عليها, فرضي ا عنهم كأرضاىم

كا٤بتتبع لنصوص القرآف كالسنة كما أيثر عن السلف الصاّب ٯبد أف فضائل الدعوة إٔب ا تعأب 
.  كخصائصها كمزاياىا كثّبة جدا

 : فلن فض ئل االعوة ومزا  ه 

.  أهنا أحسن القوؿ ٤بن اشتغل هبا, مع العمل الصاّب: أوال
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  چ:قاؿ ا تعأب

 .  ()چڈڈ  

صلى ا كىذه عامة ُب كل من دعا إٔب خّب, كىو ُب نفسو مهتد, كرسوؿ ا : " قاؿ ابن كثّب
.  ()... " أكٔب بذلكعليو كسلم
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ :كوهنا من أسباب حصوؿ ا٣بّبية ٥بذه األمة, قاؿ ا تعأب: وث ن  

 .  () چٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  

فمن اتصف من ىذه األمة هبذه الصفات دخل معهم ُب ىذا الثناء عليهم كا٤بدح : " قاؿ ابن كثّب
 ُب حجة حجها رأل من الناس سرعة فقرأ رضي ا عنوبلغنا أف عمر بن ا٣بطاب : ٥بم كما قاؿ قتادة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ    چ :ىذه اآلية

.  من سره أف يكوف من تلك األمة فليؤد شرط ا فيها:  ٍب قاؿ() چٹ  ٹڤ  

                                                             

 .  33آية :سورة فصلت  ()
( .  7/237)تفسّب القرآف العظيم : نظر  م()
 .  110آية : سورة آؿ عمراف  ()
 .  110: سورة آؿ عمراف آية  ()
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چ  چ  ڇ  چ : كمن ٓب يتصف بذلك أشبو أىل الكتاب الذين ذمهم ا بقولو

 .  () اىػ()چڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڳ   چ :الفالح متحقق بإذف ا تعأب ٤بن قاـ بأعبائها, كٙبمل مشاقها, قاؿ ا تعأب: وث اث 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

.  ()چۀ
أف تكوف فرقة من األمة متصدية ٥بذا الشأف, : كا٤بقصود من ىذه اآلية: "  رٞبو ا()قاؿ ابن كثّب

.  ()"كإف كاف كاجبنا على كل فرد من األمة ٕبسبو
, كالصالة كالصـو كالزكاة, علي ا٣بطيب أف يهتم بتعليم ا٤بسلمْب مبادئ اإلسالـ مثل الشهادة

معاذ رضي ا عنو إٔب اليمن حينما قاؿ لو النيب صلى ا ٤با بيعث  مثل حديث, كاإلٲباف كاإلحساف
إنك تأتي قوم ً من أهل ااكت ب ف دعهم إاى شه دة أف ال إاه إال اهلل وأني رسوؿ ": عليو كسلم

اهلل, فإف هم أط عوا اذاك, فأعللهم أف اهلل افت ض عل هم خلس الوات في كل  ـو وا ل  فإف 
  "..هم أط عوا اذاك فأعللهم أف اهلل افت ض عل هم الق  تؤخذ من أغي  ئهم فت د في فق ائهم

ب يل  نحن عيل رسوؿ اهلل الى اهلل ": كعلى حديث عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو حيث قاؿ ()
, إذ طلع عل ي  رجل شل ل ب  ض ااث  ب, شل ل سواد ااش  , ال   ى عل ه  عل ه وسلم ذات  ـو

أث  ااسف , وال    فه مي  أحل, حتى جلس إاى ااي ي الى اهلل عل ه وسلم, فأسيل رك ت ه إاى 
أخ  ني عن اإلسالـ؟ فق ؿ رسوؿ اهلل الى اهلل : رك ت ه, ووضع  ل ه على فلذ ه, وق ؿ    محلل

                                                             

 .  79: سورة ا٤بائدة آية  ()
( .  2/131)تفسّب القرآف العظيم : نظر  م()
 .  104: آؿ عمراف  ()
ىو الشيخ اإلماـ العآب ا٢بافظ ا٤بفيد البارع , عماد الدين , أبو الفداء , إ٠باعيل بن عمر بن كثّب بن ضوء بن كثّب بن ذرع القيسي  ()

من أعماؿ بصرل, كىي قرية أمو, سنة سبعمائة " ٦ًبٍدىؿ"كلد بقرية . الدمشقي الشافعي - نسبة لبصرم الشاـ - البصرم األصل 
 .للهجرة أك بعدىا بقليل

 ُب يـو ا٣بميس السادس كالعشرين من شهر شعباف سنة أربع كسبعْب كسبعمائة توُب ا٢بافظ ابن كثّب بدمشق, كدفن ٗبقربة :   وف ته
كانت لو جنازة حافلة مشهودة, كدفن بوصية منو ُب تربة "كقد ذكر ابن ناصر الدين أنو  .الصوفية عند شيخو ابن تيمية, رٞبو ا
شيخ اإلسالـ ابن تيمية ٗبقربة الصوفية 

( .  2/117)تفسّب القرآف العظيم  ()
. 29, كمسلم ُب كتاب اإلٲباف حديث رقم 41ركاه البخارم ُب كتاب الزكاة باب  ()
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اإلسالـ أف تشهل أف ال إاه إال اهلل وأف محللاً رسوؿ اهلل, وتق م ااصالة, وتؤدي : عل ه وسلم
ف ج ي  اه : ق ؿ. القت: ق ؿ. اازك ة, وتصـو رمض ف, وتحح اا  ت إف است  ت إا ه س  الً 

أف تؤمن ب هلل ومالئكته وكت ه ورسله واا ـو : ق ؿ فأخ  ني عن اإل ل ف؟ ق ؿ.  سأاه و صلقه
أف ت  ل اهلل : فأخ  ني عن اإلحس ف؟ ق ؿ: ق ؿ. القت: اآلخ , وتؤمن ب اقلر خ  ه وش ه ق ؿ

أتلري من ااس ئل؟ قلت اهلل ! عل    : إاى أف ق ؿ... كأنك ت اه, فإف ام تكن ت اه فإنه   اؾ
 .( )"فإنه ج   ل أت كم   للكم د يكم: ق ؿ. ورسواه أعلم

 انذػٕج إىل األير تاملؼرٔف ٔانًُٓ ػٍ املُكر ٔٔدذج :املطهة انثانث
. املطهًني

ضد ا٤بنكر , كالعرؼ ضد النكر , كالعاًرؼي كالعىركؼي الصبور , كيطلق : اال  وؼ في االغ                            
ىو اسم ما تبذلو : ا٤بعركؼ على الوجو ألف اإلنساف يعرؼ بو, كما يطلق على ا١بود كقيل 

  ().كتسديو

اسم جامع لكل ما عرؼ من طاعة ا , كالتقرب إليو, كاإلحساف  : اال  وؼ في االا الح                            
ك٠بي معركفان ألف العقوؿ . إٔب الناس , ككل ما ندب إليو الشرع كهنى عنو من اسنات كا٤بقبحات 

 ().السليمة تعرفو 

ىناىًكر , كىو النكر , قاؿ تعأب : االيك  في االغ                           
مث  ىث  يث  حج   چ :ىو كاحد ا٤ب

 ().التجاىل : ا١بحود , كالتناكري : تغيّب ا٤بنكر , كاإلنكاري : , كالنىًكّب كاإلٍنكاري ()چمج

 ().كل قوؿ كفعل كقصد قبحو الشارع كهنى عنو  : االيك  في االا الح

 
                                                             

. 8ركاه مسلم ُب كتاب اإلٲباف حديث  ()
 . 3/173كالفّبكز أبادم , القاموس ايط  .  243-9/236كابن منظور , لساف العرب  . 4/1401ا١بوىرم , الصحاح   ()

 .  595كإبراىيم أنيس كرفاقو , ا٤بعجم الوسيط ص 
دار السالـ للنشر ) 2ط . 7كالبيانوين , األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ص  . 9/240ابن منظور , لساف العرب : نظر م(  )

. (كالتوزيع
 .  ْٕآية : سورة الكهف ()
 .   234-5/232كابن منظور , لساف العرب  . 2/837ا١بوىرم , الصحاح   ()
 ( .    1382مكتبة دار العركبة, القاىرة , ) . 9الشهاكم , ا٢بسبة ُب اإلسالـ ص   ()
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  : األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك حكم

      اتفق علماء األمة على القوؿ بوجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فيما أثر عنهم من األقواؿ 
 .مستدلْب على ذلك بالكتاب كالسنة

اتفقت األمة كلها على كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر بال خالؼ من  : ()قاؿ ابن حـز
  ().أحد منهم

كقد تطابق على كجوب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر الكتاب كالسنة, كإٝباع : ()كقاؿ النوكم
األمة, كىو أيضان من النصيحة الٍب ىي الدين , كٓب ٱبالف ُب ذلك إال بعض الرافضة , كال 

ال يكَبث ٖبالفهم  ُب ىذا , فقد : يعتد ٖبالفهم , كما قاؿ اإلماـ أبو ا٤بعإب إماـ ا٢برمْب 
  ().أٝبع ا٤بسلموف عليو قبل أف ينبغ ىؤالء , ككجوبو بالشرع ال بالعقل خالفان للمعتزلة

 دليل على أف األمر () چڳ  ڳ  ڳ    چ :ُب مطلق قولو تعأب : ()كقاؿ أبو بكر بن العريب
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فرض يقـو بو ا٤بسلم , كإف ٓب يكن عدالن , خالفان للمبتدعة 

  ().الذين يشَبطوف ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر العدالة

 

 

 

                                                             

اإليصاؿ " ك " الى : " ىو اإلماـ البحر , ذك الفنوف كا٤بعارؼ أبو ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي, من مؤلفاتو   ()
. 213 ك 193 ك 18/184سّب أعالـ النبالء : انظر .(  ى456) , كتوُب سنة (  ى384), كلد سنة " األحكاـ " ك " إٔب فهم ا٣بصاؿ 

 .   4/132الفصل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل   ()
: , من مصنفاتو( ى631)ىو ا٢بافظ شيخ اإلسالـ ٰبٓب بن شرؼ بن مرم, ٧بيي الدين, أبو زكريا النواكم ٍب الدمشقي, كلد سنة   ()
. 246 : (  ى676)تاريخ اإلسالـ كفيات :انظر.(  ى676)كغّبىا , كتوُب سنة " شرح صحيح مسلم"ك" التقريب"ك" اإلرشاد"
 .   2/22شرح صحيح مسلم   ()
العريب كىو غّب ابن عريب الصوُب الفقيو  ىو اإلماـ ا٢بافظ أبو بكر ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد بن اٞبد ا٤بعا فرم ا٤بعركؼ بابن  ()

  . ىجرم468من شعباف سنة ( ( 22 )) كلد بإشبيلية ُب ,اشبيلية ا٤بالكي القاضي أحد حفاظ األندلس من أىل
أىػ (. (ىػ 514))سنة   توَب رٞبو ا قرب مدينة فاس ٞباىا ا ميٍنصىرفىوي من مراكش كقيل مات مسموما:    كفاتو

 .  104سورة آؿ عمراف , جزء من اآلية   ()
 . 1/292أحكاـ القرآف : نظر م(  )
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أكد ا تعأب فرض األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب  مواضع من  : ()كقاؿ أبو بكر بن ا١بصاص
 ُب أخبار متواترة , كأٝبع السلف كفقهاء األمصار ٔب ا عليو كسلمكتابو , كبينو رسولو ص

  ().على كجوبو 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ       چ : ُب تفسّب قولو تعأب()كقاؿ الشوكاين

 ُب اآلية دليل على كجوب األمر ()چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻں  ں  ڻ
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر, ككجوبو ثابت ُب الكتاب كالسنة, كىو من أعظم كاجبات 

الشريعة ا٤بطهرة, كأصل عظيم من أصو٥با, كركن مشيد من أركاهنا, كبو يكمل نظامها كيرتفع 
  ().سنامها

 :أوجه االي فع في األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك 

        إف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من أجل األعماؿ كأشرفها, ٤با فيها من ا٤بزايا العديدة 
:- كالفضائل ا٢بميدة , ك٤با فيو من ا٣بّب العظيم للفرد كاجملتمع, كمن ذلك على سبيل ا٤بثاؿ ما يلي 

تحق ق الل       - 1

 , خّب أمة أخرجت ٔب ا عليو كسلم       لقد جعل ا سبحانو كتعأب ىذه األمة , أمة ٧بمد ص
للناس, كذكر من أسباب ىذه ا٣بّبية أهنم يأمركف با٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر , كما ُب قولو سبحانو 

                                                             

شرح " ك " الفصوؿ ُب األصوؿ : " ىو أبو بكر أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص ا٢بنفي األصوٕب , صاحب التصانيف , منها   ()
 . 341 ك 16/340سّب أعالـ النبالء :انظر .(  ى370)  , كتوُب سنة (  ى305 ), كلد سنة " ا١بامع الكبّب 

 .  2/592أحكاـ القرآف   ()
أبو علي بدر الدين ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد الٌلو بن ا٢بسن بن ٧بمد بن صالح بن إبراىيم بن ٧بمد العفيف بن ٧بمد : ىو (  )

 بن رزؽ , الشوكاين
كقد أكصل الشوكاين نسبو إٔب سيدنا آدـ ػ عليو السالـ ػ عند ترٝبتو لوالده ػ رٞبو الٌلو تعأب ػ ُب البدر الطالع ٗبحاسن من بعد 

 القرف السابع 
" ىجرة شوكاف"  ىجريو ُب بلدة 1173كلد ػ رٞبو الٌلو تعأب ػ يـو اإلثنْب الثامن كالعشرين من ذم ا٢بجو سنة  : مولده *

 : كفاتو *
, عن ستٍّ (ـ 1834/ ق 1250 )   توُب اإلماـ الشوكاين رٞبو ا ليلة األربعاء , لثالث بقْب من شهر ٝبادل اآلخرة , سنة 

كسبعْب سنة كسبعة أشهر , كصلِّي عليو ُب ا١بامع الكبّب بصنعاء , كديفن ٗبقربة خزٲبة ا٤بشهورة بصنعاء , رٞبو ا تعأب رٞبة 
 (.214/ 2 ). البدر الطالع للشوكاين  ::نظر  م, كاسعة , كجزاه عنا كل خّب

 .  104سورة آؿ عمراف , اآلية   ()
 .   1/368فتح القدير   ()
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ كتعأب  

على الشرائط ا٤بذكورة  ()   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ : ()  قاؿ ٦باىد ()چٹ  ٹڤ  
كعلى قوؿ . كالشرائط ا٤بذكورة ُب اآلية ىي األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر, كاإلٲباف با. ( )ُب اآلية
ٔب إ٭با صارت أمة ٧بمد ص: كقيل. كنتم خّب أمة إذ كنتم تأمركف با٤بعركؼ كتنهوف عن ا٤بنكر: ٦باىد

كُب .  خّب أٌمةو ألف ا٤بسلمْب منهم أكثر, كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فيهم أفشىا عليو كسلم
فإذا تركوا التغيّب كتواطؤكا على ا٤بنكر زاؿ عنهم . ىذه اآلية مدح ىذه األٌمة ما أقاموا ذلك كاتصفوا بو

ـٌ, ككاف ذلك سببان ٥بالكهم  ().اسم ا٤بدح ك٢بقهم اسم الٌذ

چ : ٱبرب تعأب عن ىذه األمة امدية بأهنم خّب األمم, فقاؿ تعأب:        كقاؿ ابن كثّب ُب تفسّبه 

خّب الناس للناس تأتوف : رضي ا عنو قاؿ()كعن أيب ىريرة . ()   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 ()هبم ُب السالسل ُب أعناقهم حٌب يدخلوا ُب اإلسالـ, كىكذا قاؿ ابن عباس ك٦باىد كعكرمة

يعِب خّب الناس للناس, كا٤بعُب أهنم خّب األمم . ()   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ()كعطاء

فمن اتصف من .  {تأمركف با٤بعركؼ كتنهوف عن ا٤بنكر كتؤمنوف با}كأنفع الناس للناس, ك٥بذا قاؿ 

                                                             

 .  110: سورة آؿ عمراف آية  ()
 كىو من (  ى102) ىو اإلماـ شيخ القراء كا٤بفسرين أبو ا٢بجاج ٦باىد بن جرب ا٤بكي مؤب السائب بن أيب السائب , توُب سنة   ()

. 455-4/449سّب أعالـ النبالء : انظر.كبار التابعْب 
 .  110: سورة آؿ عمراف آية  ()
 .   4/109القرطيب , ا١بامع ألحكاـ القرآف   ()
 .    4/110,111ا٤برجع السابق : نظر م(  )
 .  110: سورة آؿ عمراف آية  ()
عبد الرٞباف بن : ىو الصحايب ا١بليل سيد ا٢بفاظ األثبات , أبو ىريرة الدكسي اليماين , اختلف ُب ا٠بو على أقواؿ , أرجحها   ()

. 10/3673معجم الصحابة , البن قانع : انظر . (  ى58: )  , كقيل (  ى59: )  , كقيل (  ى60 )صخر , توُب سنة 
هتذيب : انظر. ا٤بكي التابعي ا٤بتفق على توثيقو: ثقة, كقاؿ النوكم: ىو عكرمة بن خالد بن العاص بن ىشاـ القرشي ا٤بخزكمي ()

. 1/340األ٠باء كاللغات 
 .(  ى114) ثقة فقيو فاضل , كثّب اإلرساؿ , مات سنة : ىو عطاء بن أيب رباح , كاسم أيب رباح أسلم , القرشي موالىم , ا٤بكي   ()

. 5/78 سّب أعالـ النبالء :نظر م
 .  110: سورة آؿ عمراف آية  ()
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بلغنا أف عمر بن : ىذه األمة هبذه الصفات دخل معهم ُب ىذا الثناء عليهم كا٤بدح, كما قاؿ قتادة

ٺ  ٺ  ٺ  چ ُب حجة حجها, رأل من الناس سرعة, فقرأ ىذه اآلية   (رضي ا عنو)ا٣بطاب 

كمن ٓب (...(من سره أف يكوف من تلك األمة, فليؤد شرط ا فيها: ٍب قاؿ. ()   چٺ  ٿ

چ  چ  ڇ  ڇ  چ : يتصف بذلك أشبو أىل الكتاب الذين ذمهم ا بقولو تعأب

 اآلية, ك٥بذا ٤با مدح تعأب ىذه األمة على ىذه الصفات, شرع ُب ذـ أىل  ()چڇ  ڇڍ  

 ()چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ : الكتاب كتأنيبهم, فقاؿ تعأب

ىذا تفضيل من ا ٥بذه األمة هبذه األسباب الٍب ٛبيزكا هبا كفاقوا :        كقاؿ ابن سعدم ُب تفسّبه 

هبا سائر األمم , كأهنم خّب الناس للناس , نصحان , ك٧ببة للخّب , كدعوة, كتعليمان , كإرشادان , كأمران 

با٤بعركؼ , كهنيان عن ا٤بنكر , كٝبعان بْب تكميل ا٣بلق, كالسعي ُب منافعهم , ٕبسب اإلمكاف , كبْب 

  ().تكميل النفس باإلٲباف با , كالقياـ ٕبقوؽ اإلٲباف

       ال شك أف أمة تأمر با٤بعركؼ كتنهى عن ا٤بنكر, كتسعى للناس با٣بّب, بدعوهتم إليو, كتبعد 
ككما أف ىذا الفضل ٥بذه األمة على سائر . الناس عن الشر بتحذيرىم منو , ىي أنفع أمة للناس 

األمم, فهو أيضان فضل يتفاضل بو أفراد ىذه األمة بعضهم على بعض, فمن قاـ منهم باألمر با٤بعركؼ 
الناس للناس, كمن كاف منهم أكثر بذالن ُب األمر  كالنهي عن ا٤بنكر فهو أفضل من غّبه , كىو خّب

.  با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كأكثر تضحية فالشك أنو أفضل ٩بن ىو دكنو 

                                                             

 .  110: سورة آؿ عمراف آية  ()
 .  79: سورة ا٤بائدة آية  ()
 .   1/397تفسّب ابن كثّب   ()
 .  1/409تفسّب ابن سعدم   ()
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قاـ رجل إٔب النيب صلى ا :  قالت() عن درة بنت أيب ٥بب()       كيؤكد ىذا ما ركاه اإلماـ أٞبد

خّب الناس أقرؤىم كأتقاىم »يا رسوؿ ا أم الناس خّب ؟ قاؿ : عليو كسلم كىو على ا٤بنرب, فقاؿ

 . ()«,كآمرىم با٤بعركؼ, كأهناىم عن ا٤بنكر, كأكصلهم للرحم

       كُب ا٤بقابل فإف من ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فقد زىد ُب ىذه ا٣بّبية, كتنصل من 

أخص كصف ٥بذه األمة , كتشبو بالذين كفركا من بِب إسرائيل الذين حقت عليهم اللعنة بسبب تركهم 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   چ :األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر , كما ُب قولو سبحانو

.  ()چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ط  ق الفالح   - 2

       الفالح مكسب عظيم لإلنساف فهو الفوز با٤بطلوب , كالنجاة من ا٤برىوب, كلقد كصف ا٤بؤب 
عز كجل عباده ا٤بؤمنْب ُب كتاب العزيز ُب مواضع كثّبة, كعلق فالحهم على أعماؿ جليلة , كا٣بشوع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ :ُب الصالة , كقولو سبحانو

ى  ائ  ائ  ەئ     چ :كعلى الثبات ُب القتاؿ كاإلكثار من ذكر ا سبحانو كتعأب()چ

ەئ  وئ  

                                                             

: ىو أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين ا٤بركزم ٍب البغدادم , أبو عبد ا, أحد األعالـ , صاحب ا٤بذىب , لو   ()
. 1/10طبقات ا٢بنابلة : انظر .(  ى241), كتوُب سنة (  ى164 )كغّبىا , كلد سنة " العلل " ك " الزىد " ك " ا٤بسند " 
. بنت عم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىي درة بنت أيب ٥بب رضي ا عنها  ()
 .  5/471كركاه ابن أيب عاصم ُب األحاد كا٤بثاين   . 6/432ا٤بسند : نظر م(  )
 .  79, 78سورة ا٤بائدة , اآليتاف    ()
.  ِ - ُآية :سورة ا٤بؤمنوف  ()
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 :كعلى التقول لقولو سبحانو كتعأب . ()چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

  ہ  ہ  ہ  ھ   ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀچ 

. ()چھ  ھ  ھ  

       كمن ٝبلة ما علق ا عليو الفالح من ىذه األعماؿ ا١بليلة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر , 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   چ : :فقد جعلو ا سببان للفالح ٤بن قاـ بو , كما ُب قولو سبحانو كتعأب

 ()چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

       فالح ُب الدنيا , كفالح ُب اآلخرة , فالح ُب الدنيا با٢بياة الطيبة , ٗبا فيها من سعة الرزؽ , 
كصحة البدف , كأمن ُب الوطن , كصالح ُب األىل كالولد , كغّب ذلك الكثّب من جوانب ا٢بياة الطيبة 

كفوؽ ذلك كلو الفالح باآلخرة بالفوز ٔبنة عرضها السماكات كاألرض, كرضواف من ا, كلذة النظر . 
. إٔب كجهو الكرًن, كمع ذلك النجاة من العذاب األليم

  اى اهلل عل ه وسلمإت  ع الي ي ص- 3

 الٍب كصف هبا ٔب ا عليو كسلم       األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من أخص صفات النيب ص

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ :ُب الكتب ا٤بتقدمة, كما ُب قولو سبحانو كتعأب

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

 . ()چڌ  

 

                                                             

  .   45سورة األنفاؿ , اآلية   ()
 .   100سورة ا٤بائدة , اآلية   ()
 .  104سورة آؿ عمراف , اآلية   ()
 .   157سورة األعراؼ , اآلية   ()
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 كتظهر أٮبية ىذه الصفة إذا علمت أف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو مدار رسالة الرسل الٍب 

.  بعثوا من أجلها , فهم يدعوف إٔب كل خّب كٰبذركف من كل شر , فهو زبدة الرسالة كمدار البعثة 

 ىذه صفة ()چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ :        قاؿ ابن كثّب ُب تفسّبه 

 ُب الكتب ا٤بتقدمة, كىكذا كانت حالو عليو الصالة كالسالـ, ال يأمر إال ٔب ا عليو كسلمالرسوؿ ص

ى  ائ  چ  :ٖبّب كال ينهى إال عن شر, كما قاؿ عبد ا بن مسعود إذا ٠بعت ا يقوؿ

 فأرعها ٠بعك فإنو خّب تؤمر بو أك شر تنهى عنو, كمن أىم ذلك كأعظمو ما بعثو ا بو ()چائ  

من األمر بعبادتو كحده ال شريك لو كالنهي عن عبادة من سواه كما أرسل بو ٝبيع الرسل قبلو كما قاؿ 

.  ()چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ :تعأب

 چ :من أعظم كأجل صفتو , ما يدعو إليو , كينهى عنو, كأنو:        كقاؿ ابن سعدم رٞبو ا 

ڍ   ڍ   چ ك.   كىو كل ما عرؼ حسنو كصالحو كنفعو ()چڇ  ڇ  

, . كل ما عرؼ قبحو ُب العقوؿ , كالفطر : كىو ()چڌ   فيأمرىم بالصالة, كالزكاة كالصـو

كا٢بج, كصلة األرحاـ, كبر الوالدين, كاإلحساف إٔب ا١بار, كا٤بملوؾ, كبذؿ النفع لسائر ا٣بلق, 

كالصدؽ,  

                                                             

 .   157سورة األعراؼ , اآلية   ()
  .   45سورة األنفاؿ , اآلية   ()
 .   36سورة النحل   ()
 .   157سورة األعراؼ , اآلية   ()
 .   157سورة األعراؼ , اآلية   ()
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 الشرؾ با, كقتل النفس بغّب ا٢بق, كالزنا , عنكينهى . كالعفاؼ, كالرب , كالنصيحة, كما أشبو ذلك
  ().كشرب ما يسكر العقل , كالظلم لسائر ا٣بلق, كالكذب , كالفجور, ك٫بو ذلك 

ىي أخص صفات  (األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر )       فإذا علمت أخي ا٤بسلم أف ىذه الصفة 
 إف كنت ترجو ٔب ا عليو كسلم فاعلم أنك مأمور باالقتداء بنبيك ٧بمد صٔب ا عليو كسلمالنيب ص

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ          چ :ا كاليـو اآلخر , كما ُب قولو سبحانو

, فاجتهد باالقتداء بو ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي ()چىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ  
.  عن ا٤بنكر تكن من ا٤بفلحْب كما سبق بياف ذلك 

األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك  أخص اف ت االؤمي ن  - 4

 ٔب ا عليو كسلم      كما سبق بياف أف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو أخص صفات النيب ص

 چ :فهو أيضان أخص أكصاؼ أتباعو على دينو من ا٤بؤمنْب , كما كصفهم ا سبحانو كتعأب بقولو

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳک  گ  گ   گ  گ

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ہڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 .  ()چھ  ھ  ھ

أك٥با األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر -       ذكر ا سبحانو كتعأب ا٤بؤمنْب هبذه الصفات ا٢بميدة 
مثنيان عليهم هبا , كاعدان ٥بم بالرٞبة عليها , ككاف ذكر ىذه الصفات بعد صفات ا٤بنافقْب الذميمة ,  - 

 

 

                                                             

 .   2/100تفسّب ابن سعدم : ينظر(  )
. ُِاآلية : سورة األحزاب  ()
 .   71سورة التوبة , اآلية   ()
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چ  : ا تعأبحيث كانوا ضد ما عليو ا٤بؤمنوف من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر حْب قاؿ

  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ

   ﮶    ﮷ ﮸   ﮹  ﮺ ﮻   ﮵  ﮲  ﮳  ﮴ۓے  ۓ

           ﮼   ﮽ ﮾   ﮿  ﯀   ﯁     

فاستحق ا٤بنافقوف كا٤بنافقات على فعلهم ىذا من أمرىم با٤بنكر  . ()چ         
 كتوعدىم ٔبهنم , ( )((عاملهم معاملة من نسيهم )): كهنيهم عن ا٤بعركؼ أف نسيهم ا أم 

.  كلعنهم, كأعد ٥بم عذابان مقيمان , فنسأؿ ا السالمة كالعافية من ىذه ا٢باؿ 

 چ :      كقد كرد كصف ا٤بؤمنْب باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب آيات أخر , منها قولو تعأب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  

. ()چ   ٺ   ٺ  ٿ  ٺپ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   چ :      كقولو سبحانو كتعأب

 .  ()چ   گ  گ  گ   ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  :     كقولو سبحانو كتعأب

 .  ()چٹ   ٹ  ٹڤ  

        كلو تأملنا ىذه الصفات الواردة للمؤمنْب ُب اآليات ا٤بذكورة لوجدنا أف األمر با٤بعركؼ كالنهي 
.  عن ا٤بنكر اقَبف بأعظم األعماؿ كأجلها , اقَبف باإلٲباف با , كبالصالة كالزكاة ك٫بوىا 

األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك  س ب اليج ة من ااهالؾ  - 5

                                                             

 .   67,68سورة التوبة , اآليتاف   ()
  .   2/269ابن كثّب , تفسّب القرآف العظيم   ()
 .   112سورة التوبة , اآلية   ()
 .   41سورة ا٢بج , اآلية   ()
 .   110سورة آؿ عمراف , اآلية   ()
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       إ٭با هتلك اجملتمعات , كٰبق عليها العذاب , إذا كثر فيها الفساد , كطغى العباد , يقوؿ سبحانو 

 . ()چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

 چ :سلطنا أشرارىا فعصوا فيها, فإذا فعلوا ذلك أىلكهم ا بالعذاب, كىو قولو:  يقوؿ ابن كثّب 

 (())چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ 

       كاآلمركف با٤بعركؼ كالناىوف عن ا٤بنكر ىم سبب ٪باة اجملتمع من ا٥بالؾ الذم رٗبا أصابو بسبب 
الذنوب ا٢باصلة, ك٘باكز حدكد ا سبحانو كتعأب با٤بعاصي من ارتكاب ارمات , كاإلعراض عن 

 مثل ااق ئم " : ُب ذلك مثالن بديعان حْب قاؿ ٔب ا عليو كسلمالواجبات , كقد ضرب رسوؿ ا ص
على حلود اهلل, وااواقع ف ه , كلثل قـو استهلوا على سف ي , فأا ب ب ضهم أعاله , وب ضهم 

او أن  خ قي  : أسفله , فك ف ااذ ن في أسفله  إذا استقوا من اال ء م وا على من فوقهم, فق اوا
فإف  ت كوهم وم  أرادوا, هلكوا جل   , وإف أخذوا على . في نص  ي  خ ق , وام نؤذ من فوقي 

  . ( )"أ ل هم نجوا ونجوا جل   

      كالقائم على حدكد ا ىو ا٤بطيع  , اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر , كأما الواقع فيها فهو 
العاصي الذم ال يأمر با٤بعركؼ كال ينهى عن ا٤بنكر , كفعلو ىو سبب ىالؾ اجملتمع , كما أف من 

خرؽ السفينة كاف سببان ُب ىالؾ كل من كاف ُب السفينة , كلكن إذا كجد ُب السفينة من يأخذ على 
يديو كٲبنعو من فعلو األٞبق كاف سببان ُب ٪باتو ك٪باة كل من ُب السفينة , ككذلك إذا كجد ُب اجملتمع 

من يأخذ على أيدم العصاة فيأمرىم با٤بعركؼ كينهاىم عن ا٤بنكر يكوف سببان ُب ٪باة ىذه اجملتمع من 

 

                                                             

  .  16سورة اإلسراء , اآلية ,   ()
. ُِّ, اآلية :سورة األنعاـ  ()
 .   3/34تفسّب القرآف العظيم : نظر م(  )
 .   2493أخرجو البخارم ُب صحيحو , كتاب الشركة , حديث رقم   ()
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ۇئ  ۆئ  ۆئ      چ : ا٥بالؾ العاـ الذم يشمل الصاّب كالطاّب , كما يقوؿ ا سبحانو كتعأب

 , ككما ُب ()چ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ىئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ

 دخل ٔب ا عليو كسلمأف النيب ص (رضي ا عنها)صحيح البخارم من حديث زينب بنت جحش 

ال إاه إال اهلل, و ل ال  ب من ش  قل اقت ب, فتح اا ـو من ردـ  أجوج " :عليها فزعا يقوؿ 

فقلت    رسوؿ : ومأجوج مثل هذه, وحلق بإا  ه اإلبه ـ وااتي تل ه , ق ات ز يب بيت جحش

 . ( )"ن م إذا كث  اال ث: اهلل أنهلك وف ي  ااص احوف؟ ق ؿ

.         كال يكثر ا٣ببث ُب ٦بتمع من اجملتمعات إال إذا قل فيو أىل األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

      كلقد أشار ا سبحانو كتعأب ُب ٧بكم كتابو إٔب طائفة فيما مضى من الزماف كاف سبب ٪باهتا 

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ائ   چ :ىو النهي عن الفساد ُب األرض حْب قاؿ سبحانو

  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ۈئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

.    ()چىئ  ی  ی  ی  

فهال كجد من القركف ا٤باضية بقايا من أىل ا٣بّب :        يقوؿ ابن كثّب رٞبو ا تعأب ُب تفسّبىا 

أم قد ,()چۇئ     ۇئ   چ :ينهوف عما كاف يقع بينهم من الشركر كا٤بنكرات كالفساد ُب األرض, كقولو

                                                             

 .   25سورة األنفاؿ , اآلية   ()
 .   3346كتاب أحاديث األنبياء , حديث رقم : نظر م(  )
. 116سورة ىود , اآلية   ()
. 116سورة ىود , اآلية   ()
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 كجد منهم من ىذا الضرب قليل ٓب يكونوا كثّبا كىم الذين أ٪باىم ا عند حلوؿ غضبو كفجأة 
 ().نقمتو, ك٥بذا أمر ا تعأب ىذه األمة الشريفة أف يكوف فيها من يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر

       ك٩با يدؿ على ٪باة اآلمرين با٤بعركؼ كالناىْب عن ا٤بنكر إذا أراد ا إىالؾ الظا٤بْب ما قصو ا 
ھ  ھ  ھ  ے   چ :سبحانو كتعأب علينا ُب ٧بكم كتابو عن بِب إسرائيل حْب قاؿ

ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  

ٱ  ٻ                               ﯀   ﯁﮿﮻  ﮼  ﮽  ﮾

  . ()چ  ٺ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺپٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

       يبْب ا سبحانو كتعأب ُب ىذه اآليات حاؿ ثالثة أصناؼ من بِب إسرائيل , حينما هناىم ا 
سبحانو كتعأب عن االصطياد ُب يـو السبت , فصنف أٮبلوا النهي كٙبايلوا ُب االصطياد ُب ىذا اليـو , 

ككقعوا فيما حـر ا سبحانو كتعأب عليهم , كصنف آخر ٓب يرتكبوا ما حـر ا عليهم فاعتزلوا كٓب 
 . ()چ  ٺ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺپٻ  پ  پچ يأمركا كٓب ينهوا , بل قالوا للمنكرين 

 أما الصنف الثالث فهم مع اجتناهبم اـر كامتثاؿ أمر ا سبحانو كتعأب فيو , ٓب يسكتوا على    
 ٺ  ٿ    چفعل الصنف األكؿ بل بادركا باإلنكار عليهم كهنيهم عن ارتكاب اـر ٧بتجْب بقو٥بم 

 ()چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك  من االكف ات  - 6

      من فضل ا سبحانو كتعأب على عباده أف جعل ٥بم من األعماؿ الصا٢بة ما يكوف سببان لتكفّب 
الذنوب , كالصالة كالصـو كا٢بج ك٫بوىا , كمن ىذه ا٤بكفرات األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر , ٤با 

 أيكم": رضي ا عنو  فقاؿ()كنا عند عمر: رضي ا عنو قاؿ ()ُب الصحيحْب من حديث حذيفة
                                                             

 .    2/465تفسّب ابن كثّب : نظر م(  )
 .   163,164سورة األعراؼ , اآليتاف   ()
 .   163,164سورة األعراؼ , اآليتاف   ()
 164سورة األعراؼ , اآلية   ()
. 1/390أسد الغابة :انظر .(  ى36) ىو الصحايب أبو عبد ا العبسي حذيفة بن اليماف , توُب سنة   ()
. كأرضاه - رضي ا عنو -  شهيدا (  ى23) ىو أمّب ا٤بؤمنْب أبو حفص عمر بن ا٣بطاب بن نفيل القرشي العدكم , توُب سنة   ()

. 10/3814معجم الصحابة : نظر م
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: أن  , ق ؿ : فقلت :  حفظ حل ث رسوؿ اهلل الى اهلل عل ه وسلم في اافتي  , كل  ق ؿ ؟ ق ؿ 
: سل ت رسوؿ اهلل الى اهلل عل ه وسلم  قوؿ: قلت : إنك اج يء , وك ف ق ؿ ؟ ق ؿ 

فتي  اا جل , في أهله , وم اه , ونفسه , وواله , وج ره ,  كف ه  ااص  ـ , وااصالة , وااصلق  , 
ا س هذا أر ل , إنل  أر ل ااتي تلوج كلوج : فق ؿ عل  , واألم  ب ال  وؼ , واايهي عن االيك 

: م  اك واه  ؟    أم   االؤمي ن , إف ب يك وب يه  ب ب  مغلق  , ق ؿ : فقلت : اا ح  , ق ؿ 
 .()ذاك أح ى أف ال  غلق أبلا: ال , بل  كس  , ق ؿ : قلت : أف كس  اا  ب أـ  فتح ؟ ق ؿ 

       ففتنة الرجل الٍب ٙبصل لو ُب أىلو ككلده كجاره ىو ما يقع فيو من اإلٍب بسببهم, إما ُب التقصّب 
ٗبا ٥بم من الواجبات, أك الوقوع ُب سببهم ُب ارمات, فالفتنة ُب األىل على سبيل ا٤بثاؿ تكوف ُب 

ا٤بيل إليهن أك عنهن بالقسمة كاإليثار , كالفتنة بالولد تقع با٤بيل الطبيعي إٔب الولد كإيثاره على كل أحد 
, أك اإللتهاء هبم عن طاعة ا سبحانو كتعأب, كالفتنة ُب ا١بار تكوف على سبيل ا٤بثاؿ ُب التقصّب 

كىذه الفتنة با٤بذكورين قلما يسلم منها إنساف , كلذا فإنو من رٞبة ا سبحانو . ٕبقو, كنيلو باألذل 
   ().كتعأب جعل ٥با أسبابان تكفرىا , كمنها األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

أنه  ز ل في اإل ل ف  - 7

      من ا٤بعلـو ُب مذىب أىل السنة كا١بماعة أف اإلٲباف يزيد كينقص, يزيد بالطاعة كينقص 
با٤بعصية, كقد بْب اإلماـ مسلم ُب صحيحو أف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ٩با يزيد بو اإلٲباف 

باب كوف النهي عن ا٤بنكر من اإلٲباف كأف اإلٲباف يزيد كينقص كأف األمر با٤بعركؼ )): حْب قاؿ 
ٔب ا عليو رضي ا عنو عن النيب ص()ٍب ساؽ بعده حديث أيب ذر( (كالنهي عن ا٤بنكر كاجباف

 من أحلكم الق  فكل تس  ح  الق  وكل تحل لة سالمي ص ح على كل ":  أنو قاؿ كسلم
وكل تهل ل  الق   الق 

                                                             

كتاب الفًب كأشراط الساعة , حديث رقم - كاللفظ لو- كمسلم  .  525أخرجو البخارم , كتاب مواقيت الصالة , حديث رقم   ()
144  . 

 .   6/605ابن حجر , فتح البارم : نظر م(  )
 الصحايب أبو ذر الغفارم رضي ا عنو(  )

لقد : كاسلم ٗبكة ككاف رابعان ُب اإلسالـ كقاؿ .  كاف يتعبد قبل بعثة الرسوؿ  . لقبو أبو ذر الغفارم . ا٠بو جندب بن جنادة
 حيث يوجهِب ا كىو أكؿ من حيا الرسوؿ  بتحية اإلسالـ , كخدـ أتوجوصليت قبل أف ألقي الرسوؿ  بثالث سنْب ككنت 

 .   ىػ32توُب ُب الربذة سنة .  كنبذ الفضوؿاألصوؿرسوؿ ا   كتعلم 
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 وكل تك   ة الق  وأم  ب ال  وؼ الق  ونهي عن االيك  الق  و جزئ من ذاك رك ت ف 

  . ( )"  ك هل  من ااضحى

      ككوف كل جنس من ىذه األعماؿ صدقة أم أف ٥با أجران كما للصدقة أجر , أك أهنا ٛباثل 

الصدقات ُب اإلجور  , فسماىا صدقة على طريق ا٤بقابلة ك٘بنيس الكالـ , كقيل أف معناىا أهنا صدقة 

على نفسو , كأمره با٤بعورؼ نكرة إشارة إٔب ثبوت حكم الصدقة ُب كل فرد من أفراد األمر با٤بعركؼ 

 ().كالنهي عن ا٤بنكر

       ككجو كونو سببان ُب زيادة اإلٲباف , أنو أحد شعب اإلٲباف , ٍب اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر 

الذم يبتغي بذلك كجو ا سبحانو كتعأب سيحاسب نفسو على ما يأمر بو كما ينهى عنو خوفان من 

ٔب ا عليو الوعيد الشديد الذم جاء ُب حديث أسامة بن زيد رضي ا عنو قاؿ ٠بعت رسوؿ ا ص

 قوؿ  ج ء ب ا جل  ـو ااق  م  ف لقى في ااي ر فتيلاق أقت به في ااي ر ف لور كل  ":  يقوؿ كسلم 

 لور ااحل ر ب ح ه ف جتلع أهل ااي ر عل ه ف قواوف أي فالف م  شأنك أا س كيت تأم ن  

 . ( )ب ال  وؼ وتيه ن  عن االيك  ق ؿ كيت آم كم ب ال  وؼ وال آت ه وأنه كم عن االيك  وآت ه

فيكوف هبذا من ا٤بسارعْب إٔب ما يأمر الناس بو , كمن ا٤ببتعدين عن ما ينهاىم عنو , فيحصل بو من 

.  زيادة اإلٲباف ا٣بّب الكثّب

 

                                                             

 .   720أخرجو مسلم , كتاب صالة ا٤بسافرين , حديث رقم   ()
 .    3/78الديباج على صحيح مسلم : نظر م(  )
 .    720, ا١بامع الصحيح , كتاب بدء ا٣بلق , حديث رقم .أخرجو البخارم   ()
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األم  ب ال  وؼ س ب في كسب األج  ااكث    - 8

       من فضل ا سبحانو كتعأب أف جعل ىذا العمل العظيم سببان ٢بصوؿ اإلنساف على ثواب 

عبادات ٓب يباشرىا , فمن أمر بصالة مثالن كاف لو مثل أجر من صالىا , كمن أمر بصدقة أك صـو أك 

حج أك ٫بو ذلك من الطاعات , الواجبات أك ا٤بستحبات , كاف لو من األجر مثل أجر من فعلها , 

من دع  إاى هلى ك ف اه من ":  حْب قاؿ ٔب ا عليو كسلمكما أخرب بذلك الصادؽ ا٤بصدكؽ ص

األج  مثل أجور من ت  ه ال  يقص ذاك من أجورهم ش ئ  ومن دع  إاى ضالا  ك ف عل ه من اإلثم 

من دؿ على خ   فله ": ككذلك ُب قولو .  ( )"مثل آث ـ من ت  ه ال  يقص ذاك من آث مهم ش ئ 

 .( )"مثل أج  ف عله

       كاألمر با٤بعركؼ  دعوة إٔب ا٥بدل , ك داللة على ا٣بّب , كبالتإب فإف القائم بذلك ٰبصل من 

 فما عملت األمة ٔب ا عليو كسلمكأكمل الناس ُب ىذا ا١بانب نبينا ٧بمد ص. األجر الشيء العظيم

.   من خّب إال بداللتو إياىم 

       ككلما كاف اإلنساف أنشط ُب ىذا ا١بانب , كاف أكثر نصيبان من ا٣بّب الذم ٰبصل لو باألمر 

با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر , كىذا األجر ا٢باصل ىو ثواب آخر , ألف اآلمر با٤بعركؼ حٌب لو ٓب 

.  يستجب لو ا٤بأمور فإنو مأجور على فعلو من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر

  .في األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك  نج ة من إثم ااقوؿ- 9

                                                             

 .   2674أخرجو مسلم ُب صحيحو , كتاب العلم , حديث رقم   ()
 .  1893أخرجو مسلم ُب صحيحو , كتاب اإلمارة , حديث رقم   ()
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      إف اشتغاؿ اإلنساف ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فوؽ ما يكسبو من األجر الكثّب 

كالثواب ا١بزيل , فإنو يكوف سببان ُب سالمتو من إٍب القوؿ , كمن عثرات اللساف , كقد قاؿ ا٤بؤب 

  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱچ  :سبحانو كتعأب

  .() چ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ

أف كالـ ابن آدـ عليو ال لو إال األمر با٤بعركؼ كالنهي عن النيب صلى ا عليو كسلم       كما أخرب 

كالـ ابن آدـ عل ه ال اه إال األم  ب ال  وؼ واايهي عن االيك  وذك  اهلل " :ا٤بنكر , حْب قاؿ 

 .()"عز وجل

نهي عن االيك  دا ل على قوة اإل ل ف  اؿاألم  ب ال  وؼ و- 10

       إف القياـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر يدؿ على قوة إٲباف اإلنساف , كذلك أف ىذا العمل 

فيو مواجهة لبعض الناس , ك٨بالفة لرغبات النفوس , كلذا فإف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم جعل 

تغيّب ا٤بنكر بالقلب الذم ال يظهر معو أمر كال هني أضعف اإلٲباف , ٤با ُب صحيح مسلم من حديث 

من رأى ميكم ":  قاؿ ٠بعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ  رضي ا عنو ()أيب سعيد ا٣بدرم

. ()"ميك ا فل غ  ه ب له, فإف ام  ست ع ف لس نه, فإف ام  ست ع ف قل ه, وذاك أض ف اإل ل ف

ك٩با يشّب إٔب موقف كثّب من الناس من األمر با٤بعورؼ كالنهي عن ا٤بنكر , ما كرد ُب كالـ ألكيس 

                                                             

 .   114سورة النساء , اآلية   ()
 .   3974أخرجو ابن ماجة ُب سننو , كتاب الفًب , حديث رقم   ()
. 5/211أسد الغابة :انظر. ,كقيل غّبىا(  ى74) ىو الصحايب سعد بن مالك بن سناف بن ثعلبة األنصارم ا٣بدرم , توُب سنة   ()
 .   49صحيح مسلم كتاب اإلٲباف , حديث رقم   ()
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يا أخا مراد , إف قياـ ا٤بؤمن بأمر ا ٓب يبق لو صديقان , كا إنا : القرين لرجل من مراد , قاؿ فيو 

      ().من الفساؽ أعوانان  لنأمرىم با٤بعركؼ كننهاىم عن ا٤بنكر فيتخذكنا أعداءن , كٯبدكف على ذلك

 أيضا      كال شك أف ا٤بؤمن القوم خّب كأحب إٔب ا من ا٤بؤمن الضعيف , ٤با ُب صحيح مسلم 

االؤمن ااقوي خ   " :قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم : من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ 

بعض أىل العلم خصاؿ ا٤بؤمن القوم  عدَّ كلقد .  ( ) "...وأحب إاى اهلل من االؤمن ااض  ف 

ا٤براد بالقوة ىنا عزٲبة النفس, : كخصوا منها األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر, كما يقوؿ النوكم 

كالقرٰبة ُب أمور اآلخرة, فيكوف صاحب ىذا الوصف أكثر إقدامان على العدك ُب ا١بهاد , كأسرع 

خركجان إليو كذىابان ُب طلبو, كأشد عزٲبة ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر, كالصرب على األذل ُب 

.  ()كل ذلك

شك  الي ل   - 11

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   چ :        قاؿ تعأب

ىذه اآلية فيها ذكر لنعمة من ٝبل  . ()چ   گ  گ  گ   ڳ  گک  ک  ک  ک
 , كىي التمكْب ُب األرض كالنصر على ا٤بؤمنْبالنعم الٍب امًب ا سبحانو كتعأب هبا على عباده 

األعداء , كما أف اآلية بياف لبعض الصفات الٍب ٔبب أف يتصف هبا ا٤بؤمنوف مقابل ىذه النعمة , 
كىي إقامة الصالة كإيتاء الزكاة , كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر, كىذا كلو من باب شكر ا 

سبحانو  

                                                             

 .    6/164,165ابن سعد الطبقات الكربل   ()
  .   2664كتاب القدر , حديث رقم   ()
 .    16/215شرح صحيح مسلم : نظر م(  )
 .   41سورة ا٢بج , اآلية   ()
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ڤ   چ :كتعأب نعلى تلك النعمة , كالشكر سبب للزيادة من النعمة كما ُب قولو سبحانو كتعأب

,إذف ()چ    ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃڄڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

فاألمر با٤بعوؼ كالنهي عن ا٤بنكر, مع إقامة الصالة كإيتاء الزكاة , سبب زيادة النصر كالتمكْب ُب 
.  األرض لعباد ا ا٤بؤمنْب 

       كلقد أكد ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم على القياـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر مقابل 
انته ت إاى ااي ي الى ": النصر كالفتح, كما كرد من حديث عبد ا بن مسعود رضي ا عنو قاؿ 

إنه مفتوح اكم : عل ه وسلم وهو في ق   من أدـ حل اء في نحو من أرب  ن رجاًل , فق ؿ  اهلل
وأنتم ميصوروف مص  وف , فلن أدرؾ ذاك ميكم فل تق اهلل , وا أم  ب ال  وؼ وا يه عن االيك  , 

    .( )"وا صل رحله

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. ٕ, اآلية  : سورة إبراىيم  ()
 .4/159أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ   ()
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ٌٔشًم ػهى , .اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرجيؼامل :  انفصم انثاًَ-

 :يثذثني

 .تؼرٌف املؼامل نغح ٔاصطالدا: املثذث األٔل

ٌٔشًم ػهى مخطح , يؼامل اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج: املثذث انثاًَ

 :يطانة

 .قٕاػذ إػذاد اخلطثح انذٌٍُح :املطهة األٔل

 .ٌٔشًم ػهى ثالثح فرٔع.أضص إنقاء اخلطثح انذٌٍُح  :املطهة انثاًَ

 يصادر اخلطثح انذٌٍُح: انفرع األٔل. 

 ًَاخلطٕاخ انالزيح إلػذاد خطٍة املطجذ: انفرع انثا 

 صفاخ اخلطثح انذٌٍُح انُاجذح تانشكم ٔاملضًٌٕ : انفرع انثانث

ح اخلطة ياليخ شخصٍح:املطهة انثانث
َّ
 . انذٌٍُ

, دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري :املطهة انراتغ
 .ٌٔشًم ػهى فرػني

 دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري: انفرع األٔل 

انٕاقغ ٔاملأيٕل نذٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس : انفرع انثاًَ
 األيٍ انفكري
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 .تؼرٌف املؼامل نغح ٔاصطالدا: املثذث األٔل

 :اال  ام في االغ 

 .األثر الذم يٍستدؿ بو على الطريق: كىو ُب اللغة بفتح ا٤بيم كسكوف ا٤بهملة,"معلم"ٝبىٍع : ا٤بعآب   

أعالـ ا٢بـر كمعا٤بو : ما جعل عالمة كعلما للطريق كا٢بدكد, مثل: كا٤بعلم. داللتو: كمعلم الطريق   

  ().ا٤بضركبة عليو

 ()كا٤بعلم األثر. كا٤بعلم العالمة.    كمعلم الشيء مظنتو كما يستدؿ عليو

 :اال  ام في االا الح

كا٤براد مظنة السنن كما يستدؿ بو عليها كهبذا , معلم الشيء كمقعد مظنتو كما يستدؿ بو عليها    

 .()(معآب التنزيل ) تفسّبه ()٠بى البغوم

 () كىو ما جعل عالمة للطرؽ كا٢بدكد مثل أعالـ ا٢بـر كمعا٤بو ا٤بضركبة عليو كيقاؿ ا٤بعلم األثر

  
 

 

                                                             

 .420, 12/419 لساف العرب :  انظر()
حيط, ص  ()

ي
. 1472ييراجىع القاموس ا٤ب

: " ىو ا٢بافظ ا٤بفسر , حسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفراء البغوم الشافعي , أبو ٧بمد , كيلقب ٧بيي السنة, من أشهر مصنفاتو ()
. 19/439سّب أعالـ النبالء : انظر  .(  ى516 ), توُب سنة "معآب التنزيل ُب التفسّب " ك " شرح السنة 

 الناشر .فقد أكدع فيو مؤلفو ثركة تفسّبية ا٤بوسـو بػ معآب التنػزيل (ىػ516ت )تفسّب أيب ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم الفراء ىو  ()
 8: عدد األجزاء ,  ـ1997-  ىػ 1417الرابعة , : الطبعة , دار طيبة للنشر كالتوزيع: 

. ك ترقيم الكتاب موافق للمطبوع , كالصفحات مذيلة ٕبواشي اققْب , كىو ضمن خدمة مقارنة التفاسّب
. 1/7,توضيح األفكار ٤بعاين تنقيح األنظار مد بن إ٠باعيل األمّب ا٢بسِب الصنعاين:  انظر ()
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ٌٔشًم ػهى مخطح , يؼامل اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج: املثذث انثاًَ

 :يطانة

 .قٕاػذ إػذاد اخلطثح انذٌٍُح :املطهة األٔل

. ا٣بطبة بصورة عامة ليست أمرا سهال, كال تأٌب ٣بطيب إال با١بهد كالدراسة كالتعب

إهنا ٚباطب عقوال فاٮبة كمتنوعة, كٙباكؿ أف تقنع الوجداف, كترضي األركاح كلذلك البد ٥با من الَبكيز 

 ( ):كىي كالتإب, معينة لتكوف مقبولة كنافعةكقواعد على عناصر 

فإف موضوع ا٣بطبة ىو لبها كركحها كٕبسب ا٤بوضوع يكوف : حسن اخت  ر االوضوع - 1

تفاعل السامعْب, مع ا٢برص على االجتهاد ُب أف يكوف ا٤بوضوع نافعا للناس ذا ىدؼ يهم السامعْب, 

صادرا من شعور قليب صادؽ, يناسب الزمن الذم يطرح فيو, يركز فيو على األساسات كالقضايا الكلية 

للموضوع, مع ا٢برص على الشمولية كالَبكيز كالَبابط كعدـ التكرار إال ٢باجة, كمراعاة التبكّب ُب 

.  اختيار ا٤بوضوع حٌب يكوف أدعى لضبطو كإتقانو

فرباعة االستهالؿ با٤بسلمات العقدية : أهل   اإلعلاد االتقن من ح ث االضلوف وااشكل- 2

كالبداية ا٤بثّبة لالنتباه ينبغي أف تكوف قريبة جدا من ا٤بوضوع ا٤بطركح, كركعة العرض كٝباؿ األسلوب, 

كالتجديد كاالبتكار كمراعاة الظركؼ كاألحواؿ, كحسن األداء كقوة اإللقاء, كاالىتماـ بإيراد الشواىد 

القرآنية كاألحاديث النبوية, كتثبيت األفكار كإثارة االنتباه بضرب األمثاؿ كذكر القصص ا٤بناسبة,  

 

                                                             

. 63قواعد علم ا٣بطبة كفقو ا١بمعة كالعيدين  ص :  انظر ()
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كا٢برص على تأليف القلوب ككحدة الصف ا٤بسلم, كالبعد عن كل ما يفرؽ األمة كيثّب الفتنة, 

.  كحسن اختتاـ ا٣بطبة كإهنائها بالدعاء للمسلمْب عامة كلوالهتم خاصة

كل ذلك يعد من فن إتقاف إعداد ا٣بطبة, كلكي يصل إٔب مبتغاه ىذا, يلزمو أف يسّب عند إعداد 

:  ا٣بطبة على ا٤براحل التالية

.  القراءة ا٤بركزة عن ا٤بوضوع الذم ًب اختياره (أ

االستدالؿ كاالستشهاد باآليات القرآنية الكرٲبة كاألحاديث النبوية الشريفة على ا٤بسائل كالقضايا  (ب

.  الواردة ُب ا٣بطبة

الرجوع إٔب أقواؿ أىل العلم من ا٤بفسرين كشراح ا٢بديث كالبحث عن ا٤بوضوع ُب كتب أىل العلم  (ج

كالفقو ُب الدين كإذا كاف ا٤بوضوع فقهيا رجع إٔب كتب الفقو كإذا كاف ُب اآلداب رجع إٔب كتب 

حسن با٣بطيب أف يرجع إٔب كالـ الثقات الذين . اآلداب, كإذا كاف ا٤بوضوع عن ظاىرة معاصرة

.  يعتنوف بالتثبت من صحة ا٤بعلومات

.  ضم شتات ا٤بوضوع ُب نسق كاحد متسلسل األفكار كا١بمل كالعبارات (د

فإف ٩با يساعد على تثبيت ا٤بعلومات كفهمها, توحيد الفكرة الٍب : وحلة االوضوع وت اب ه- 3

يدكر حو٥با ا٤بوضوع كترابط أجزائو, فإف تعدد موضوعات ا٣بطبة, كاالستطراد فيها كعدـ الَبابط يشتت 

ذىن السامع كٯبعلو ُب حّبة من أمره, كتزدحم ا٤بوضوعات ُب ذىنو فينسي بعضها بعضا, كغالبا ما 

تكوف ا٤بعا١بة ٤با يطرح فيها سطحية عاجلة توجد اإلشكاؿ ُب ذىن السامع دكف أف ٯبد ا١بواب 

.  عليها
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ألف ا٤بقصود من ا٣بطبة إفادة السامعْب كتذكّبىم, كاإلطالة ُب : تلف ف اال    وتقص  ه - 4

كٲبل منو السامع, كا٤بقصود من ذلك االختصار غّب ا٤بخل با٤بعاين . الكالـ ٘بعل بعضو ينسي بعضنا

ا٤بقصودة من ا٣بطبة كقد كردت أحاديث كثّبة ُب ا٢بث على قصر ا٣بطبة منها قولو صلى ا عليو 

 اال    وإف واقص وا إف طوؿ االة اا جل وقص  خ  ته مئي  من فقهه فأط لوا ااصالة ":كسلم 

 . () "من اا   ف اسح ا 

فالعلم درجات, كفوؽ كل ذم علم عليم, فإذا رأل : م اع ة قلرة اال  ب على اإلعلاد- 5

ا٣بطيب ُب نفسو عدـ القدرة على ذلك فعليو أف ال يتكلم ُب موضوع ىو غّب قادر على بيانو 

.  كتوضيحو كيستعْب بكتب ا٣بطب للعلماء ا٤بوثوقْب

فإف الناس يتفاكتوف ُب الفهم كاإلدراؾ, كا٣بطيب ٱباطب : م اع ة قلرة ااي س في اافهم- 6

أناسا كثّبين فكاف كاجبا عليو مراعاة قدراهتم على فهم ما يقوؿ كالبعد عما ال تدركو عقو٥بم كمن 

ٰبدث العواـ بدقائق ا٤بسائل ُب القضاء كالقدر أك ا٣بوض ُب ا٤بسائل السياسية, قاؿ علي بن أيب 

  ( )"حلثوا ااي س بل     فوف أتح وف أف  كذب اهلل ورسواه ": رضي ا عنوطالب 

ہ  ہ   ہ  ہ  چ  فإف من ا٢بكمة الٍب أمر ا هبا ُب قولو تعأب: م اع ة األحواؿ- 7

  ﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  ﮲  ے  ے  ۓ  ۓھھ   ھ  ھ

فمراعاة حاؿ األمة كما  . , مراعاة ا٢باؿ كا٤بقاـ, كا٤بخاطبْب()چ  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﮻﮺

                                                             

(. 1964) حديث رقم 3/12"مسلم"ك. 1556حديث رقم " الدارمي"ك. (18507) حديث رقم 4/263أخرجو أٞبد  ()
 .عن عبيد ا بن موسى, عن معركؼ بن خرَّبوذ, عنو بو( . 127)ُب العلم حديث رقم  البخارم  ()
   .125: سورة النحل آية  ()
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ففي أحواؿ الشدة يركز ا٣بطيب على : ٛبر بو من أحواؿ ٨بتلفة تستدعي من ا٣بطابة ما يناسبها

الصرب كٝبع الكلمة كالتوكل على ا, كُب حاؿ الرغد كالرخاء يركز على التذكّب بالنعم كالشكر 

.  كالتحذير من كفراف النعم كبياف قصص السابقْب الذين بدلوا نعمة ا كفرا

كمن ذلك مراعاة حاؿ السامعْب فمن ٱبطب ُب مسجد أكثر ركاده مدرسو ا١بامعات ٱبتلف عن 

الذم يرتاده الطالب, كا٤بسجد الذم يرتاده العماؿ غّب الذم يرتاده ا٤بتعلموف فمن ا٢بكمة أف ٱبتار 

.  ا٣بطيب من ا٤بوضوعات ما يتناسب مع ا٤بصلْب

فإف الناس تقع منهم أخطاء كيقع بعضهم ُب منكرات يراىا : حسن اايقل وجل ؿ اايصح- 8

:  ا٣بطيب, كحٌب يؤدم النصح ٜبرتو ال بد من تقيد ا٣بطيب بالضوابط التالية

اإلخالص  تعأب كأف يكوف ىدفو اإلصالح فالنية أصل ٝبيع األعماؿ كيكوف قدكتو ُب ذلك  (أ

ۈ  ۈ  چ األنبياء كالرسل صلوات ا كسالمو عليهم كما قػاؿ شعيب فيما حكػاه ا تعأب 

  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ىٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

  ی  ی  جئ  حئ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  یېئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئۇئوئ  ۇئ

()چمئ   
 

كعلى ا٣بطيب أف ٯباىد نفسو بإصالح نيتو ُب ىذا األمر ألف ُب النصح العلِب ما فيو من أغراض 

.  النفس كا٤بوفق من كفق للتجرد  تعأب

                                                             

 .  88: سورة ىود آية  ()
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التأكد من صحة ا٣برب الذم كصل إليو, كالتثبت من حصولو ٩بن نسب إليو, كعدـ التسرع بإلقاء  (ب

.  التهم بدكف تدقيق كٛبحيص

.  أف ال ٯبرح ذكات األشخاص أك ا١بهات أك ا٥بيئات الر٠بية كال يفَبم عليهم (ج

البعد عن تصيد األخطاء, أك اإللزاـ بلواـز األقواؿ كاألفعاؿ, أك ٧باكلة تأكيل الكالـ ليكوف كسيلة  (د

.  إدانة للمنصوح

أف يكوف لطيفا ُب نصحو مبتعدا عما يثّب ُب ا٤بنصوح العناد كالتمادم ُب الباطل, كأف يهتدم  (ىػ

 الذم كاف يتبعو ُب النصػح كالتوجيػو ٔب ا عليو كسلمعليو كسلم صهبدم الرسوؿ صلى ا 

  .( )"م  ب ؿ أقواـ": فيقػوؿ

أف يكوف عا٤با ٕبكم ما ينصح بو فال ينهى عن أمر ىو غّب متأكد من حرمتو أك كراىتو كال يأمر  (ك

.  بفعل أمر ىو غّب متأكد من مشركعيتو

 : االوازن  ب ن األمور االتق بل - 9

فمن سلك مثال جانب اإلنذار كالتخويف من فساد الناس : ف وازف ب ن اا ش رة واايذارة- أ

كضياع الدين كأف مستقبل الناس يزداد شرا كأف األعداء ٲبلكوف زماـ األمور, ك٫بو ذلك, فإف ذلك 

يبعث اليأس ُب النفوس كٰبطم حيويتها كنشاطها للعمل النافع, كا٢بكمة ُب ذلك ا٤بوازنة بْب البشارة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  كالنذارة كلذلك ٝبع ا للرسل بْب ىذين العملْب فقاؿ تعأب

                                                             

,  (3217), النسائي النكاح حديث رقم  (1401), مسلم النكاح حديث رقم  (4776)أخرجو  البخارم النكاح حديث رقم  ()
 .  (3/285)أٞبد حديث رقم 
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  گ  کڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ںگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

چ  : كقاؿ تعأب()چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﮲  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

فهم يبشركف ُب مواضع البشارة كينذركف ُب مواضع النذارة كٯبمعوف بينهما ُب مواضع ()چک  

ا١بمع, فاإلنذار ٰبتاج إليو عندما يركن الناس إٔب الدنيا كيعرضوف عن دين ا تعأب فهو أسلوب 

ٚبويف كالرسل عليهم الصالة كالسالـ فعلوا ذلك فكانوا ينذركف أقوامهم كٱبوفوهنم ٤با يركنو من 

.   إعراضهم عن دين ا تعأب

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   چ  :كالبشارة تكوف للمتقْب الطائعْب قاؿ تعأب

كٰبتاج الناس إٔب البشارة كبعث األمل ُب النفوس حْب ()چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 .كا٣بوؼ كالبالء فقد كاف النيب صلى ا عليو كسلم الضعف

 يبشر أصحابو بالرفعة كالظهور على األدياف كىم ُب أشد حاالت الضعف كأعداؤىم متسلطوف 

.  عليهم

 

                                                             

 .  213: سورة البقرة آية  ()
 .  165: سورة النساء آية  ()
   .97: سورة مرًن آية  ()
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فا٤بوازنة بْب البشارة كالنذارة من ا٢بكمة ُب الدعوة الٍب أمر ا تعأب هبا كمن اتباع سنة سيد 

.  كفيو مراعاة ألحواؿ الناس كنفوسهم, ا٤برسلْب صلى ا عليو كسلم

 : و وازف ب ن االص اح واالف سل- ب

فا٣بطيب ٕباجة ماسة إٔب فقو ا٤بوازنة بْب ا٤بصاّب كا٤بفاسد كمعرفة رتب ا٤بصاّب كا٤بفاسد حٌب 

يوازف بْب مصلحة كالمو كما قد يَبتب عليو من ا٤بفاسد, كذلك أف قياـ الشريعة إ٭با ىو على جلب 

.  ا٤بصاّب كدرء ا٤بفاسد

كتعارض ا٤بصاّب كا٤بفاسد كحسنات الفعل كسيئاتو باب كاسع جدا ال سيما ُب األزمنة كاألمكنة 

الٍب نقصت فيها آثار النبوة, ككلما ازداد النقص ازدادت ىذه ا٤بسائل, ككجود ذلك من أسباب الفتنة 

, فينظر أناس إٔب ا٢بسنات  بْب األمة, فإنو إذا اختلطت ا٢بسنات بالسيئات كقع االشتباه كالتالـز

فّبجحوف ىذا ا١بانب كإف تضمن سيئات عظيمة, كينظر أناس إٔب السيئات فّبجحوف ا١بانب اآلخر 

كإف ترؾ حسنات عظيمة, كا٤بتوسطوف الذين ينظركف األمرين معا, كتعارض ا٤بصاّب كا٤بفاسد عا١بو 

:  الشارع ٗبا يلي

.  بارتكاب أخف الضررين للسالمة من أعالٮبا - 1

.  تفويت أدىن ا٤بصلحتْب لتحصيل أعالٮبا- 2

.  كبتقدًن درء ا٤بفاسد على جلب ا٤بصاّب- 3

.    إليو األمور كعواقبها تؤكؿ كبالنظر إٔب ما- 4
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 : االوازن  ب ن ااج نب اا  طفي وااج نب اا قلي- ج

كىو ضبط العواطف بالضوابط الشرعية فبعض ا٣بطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العاطفية البحتة 

فال تراه ٯبتهد إلقناع الناس ٗبا يقوؿ, كبعضهم تصطبغ خطبتو بالصبغة العقلية البحتة فال يثّب عواطف 

.  الناس, ككل من األمرين فيو قصور

إف إشعاؿ عواطف الناس دكف أف يكوف ىناؾ شيء من اإلقناع كاألدلة كاستخداـ األسلوب 

:  العلمي مؤد إٔب سلبيات كثّبة منها

.  أف ما جاء عن طريق العاطفة فقط سرعاف ما ينسى إذا انطفأت جذكة تلك العاطفة- 1

أف عواطف الناس تنطلق بدكف علم رشيد, فال بد إذنا من العلم كىو اللجاـ الذم يلجم - 2

العواطف من أف تتجاكز ا٢بدكد, كما أف الناس بطبيعتهم ٧بتاجوف إٔب حاد ٰبدكىم إٔب العمل كمرغب 

يرغبهم فيو, كما ىم ٧بتاجوف عند النهي إٔب ما يرىبهم إتيانو, كلذلك كاف ا١بمع بْب األسلوبْب العقلي 

  ().كالعاطفي ىو ا٢بق كالصواب

 : ااتث ت- 10

فإف ا٣بطب ٰبضرىا أناس ٚبتلف أقدارىم العلمية كالعقلية ككلهم ُب الغالب يقف موقف ا٤بتلقي 

:  من ا٣بطيب فكاف كاجبا على ا٣بطيب أف يتثبت ٩با يقوؿ كمن أىم ما ٯبب عليو التثبت فيو ما يلي

 

 

 
                                                             

 54 - 50عبد الرٞبن اللوٰبق  ص – موضوعات خطبة ا١بمعة : انظر ()
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 : ااتث ت من سالم  نقل اايص- أ

كا٣بطيب ينقل ُب موضوع االستشهاد شيئا من اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية, كمن الواجب 

أال يعتمد على حفظو فيما يتعلق باآليات كاألحاديث النبوية بل يراجعها لينقلها بلفظها إف كانت من 

.  القرآف الكرًن, كبلفظها إف أمكن أك معناىا إذا كانت من السنة النبوية

 : ااتث ت في اافهم ووجه االستلالؿ- ب

فقد يكوف النص صحيحا من جهة النقل كلكن الفهم ا٤بقلوب لذلك النص ٰبيل ا٤براد, فقد 

يعيب ا٤برء القوؿ كىو غّب معيب, كقد يأخذ من النص داللة كىو غّب مصيب, كلو راجع أقواؿ 

ا٤بفسرين كشركح العلماء لكتب ا٢بديث لوقع على الصواب, كأما االعتماد على ما يتبادر إٔب الذىن 

.  من النص فذلك موقع ُب ا٣بطأ

 : ااتث ت من اح  نص ااحل ث ااش  ف- ج

خرب عن ا تعأب, كليس الكذب على ا . ألف ا٣برب عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

.  كالكذب على غّبٮبا. كرسولو صلى ا عليو كسلم

كالتثبت ىو بطلب أسانيد تلك األحاديث كالنظر ُب رجاؿ السند كالتوثق من عدالتهم كاتصاؿ 

السند, كعلى ا٣بطيب أف يتثبت من صحة األحاديث فإف كانت ٨برجة ُب البخارم كمسلم أك أحدٮبا 

فيكتفي بالعزك إليها, كإف كانت ُب غّبٮبا اجتهد ُب البحث عن أقواؿ أىل العلم ُب الكالـ عن 

.  ا٢بديث

 : ااتث ت من األحك ـ ااش ع  - د
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من حل كحرمة ككجوب كندب ككراىة, كخاصة ُب بعض ا٤بواسم كرمضاف كا٢بج ك٫بو ذلك كال 

.   يصح أف يذكر ا٣بطيب تلك األحكاـ دكف تثبت منها فإف ذلك قوؿ على ا تعأب بغّب علم

 : هػ ااتث ت من األخ  ر

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  چ  :قاؿ تعأب

فقد ينقل ا٣بطيب ُب أثناء ا٣بطبة للناس حدثا من األحداث فالواجب ()چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

عليو حينئذ التثبت من صحتو فإف نقلو ٣برب ال يثبت, يكوف سببا لفقداف مصداقيتو عند الناس فال 

.  يأخذكف قولو كال يتقبلونو إال بنوع من الريب

كتزداد أٮبية التثبت ُب األخبار بشكل عاـ حْب كقوع الفًب كالشركر كاضطراب األحواؿ كتبلبل 

.  األذىاف, ألف زمن الفًب كالشركر مظنة لكثرة الكذب كاالفَباء

كقد كاف ازدياد الشركر كالفًب من أعظم أسباب تثبت السلف كاىتمامهم باألسانيد قاؿ ابن 

سلوا اي  رج اكم ف يظ  : ام  كونوا  سأاوف عن اإلسي د فلل  وق ت اافتي  ق اوا)سّبين رٞبو ا 

 . (إاى أهل ااسي  ف ؤخذ حل ثهم و يظ  إاى أهل اا لع فال  ؤخذ حل ثهم

 : م  اج  مشكالت األم - 11

فالناظر إٔب اجملتمعات ا٤بسلمة اليـو ٯبد أهنا تزخر بألواف من ا٤بشكالت العقدية كاالجتماعية 

كالسلوكية كاالقتصادية كتفشي ا٤بنكرات كا٤بعاصي كترؾ العبادات, كا٣بطيب كالطبيب يعاِب ىذه  

 

                                                             

.  6: سورة ا٢بجرات آية  ()
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ا٤بشكالت, بل حرم بو أف يتلمس مشكالت الناس ليساعد على حلها, كلكن ٰبسن التنبيو إٔب 

:  ٝبلة ملحوظات تتعلق هبذا ا٤بوضوع كىي

أنو ٯبب على ا٣بطيب أف تكوف معا١باتو للمشكالت على ا٤بنرب منضبطة بالضوابط الشرعية - أ

ُب إنكار ا٤بنكر كمن ذلك اإلخالص  تعأب كمراعاة ا٤بصاّب كا٤بفاسد, كالعلم بأف ما يريد النهي عنو 

.  كمعا١بة األمر با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة. منكرا أك ما يريد األمر بو معركفا

أف يوجو الناس إٔب ما يستطيعوف القياـ بو فال ٱباطب العواـ ٗبا ٱبرج عن قدرهتم أك ٗبنكر - ب

ليسوا ىم القائموف عليو أك القائموف بو, فمن تكلم عن منكر من ا٤بنكرات كٓب يذكر ما ٲبكن للناس 

عملو ٘باه ذلك ا٤بنكر أجج مشاعر الناس فيقفوف موقف اتار الذم ال يدرم ما يعمل, كقد يصّب 

.  بعض الناس إٔب أعماؿ غّب شرعية ُب تغيّب ذلك ا٤بنكر

أال يركز ا٣بطيب على ا١بانب السليب فقط كىو جانب اإلنكار بل يأمر با٤بعركؼ كينهى عن - ج

.  ا٤بنكر فإف مشكالت الناس إما ترؾ ٤بعركؼ أك فعل ٤بنكر

أال يركز ا٣بطيب على لوف من ألواف ا٤بشكالت فإف ُب اجملتمع مشكالت كثّبة ٙبتاج إٔب - د

.  عالج كبعضها إذا عوِب تبع معا١بتو مشكالت كثّبة

أف صالة ا١بمعة يشهدىا ٝباعات من الناس من ٨بتلف ا٤بشارب فمنهم الرب كالفاجر كالصاّب - ىػ

كالفاسق, كضعيف النفس كا١باىل, فعلى خطيب ا١بمعة عند ا٢بديث عن ا٤بنكرات كا٤بعاصي أال 

يوغل ُب كصف تلك ا٤بنكرات كبياف أماكنها كطريقة أىل الشر فيها, فإف ذلك الوصف مدعاة إٔب 

.  عكس ما أراده ا٣بطيب, كُب التحذير من ا٤بنكر كالنهي عنو كبياف أضراره كآثاره غنية عن كصفو
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أف الكالـ على حدث من األحداث أك منكر من ا٤بنكرات العامة قد يعاِب بطريق يسبب - ك

ضررا أكرب, كأف يتحدث اإلنساف عن ذلك ا٤بنكر كالقائمْب عليو كيصف أحوا٥بم كأعما٥بم, بينما 

ٲبكن أف يعاِب ا٤بوضوع بطريقة حكيمة كأف يتحدث ا٣بطيب عن موضوع مناسب ٤با كقع أك مشابو لو 

.  يفهم الناس عن طريقة ا٤بوقف الشرعي الرشيد ُب القضية

 .ٌٔشًم ػهى ثالثح فرٔع.أضص إنقاء اخلطثح انذٌٍُح  :املطهة انثاًَ

 يصادر اخلطثح انذٌٍُح: انفرع األٔل. 

 االجتماعية كالكتابات اإلسالمية, كا٤براجع ا٤بصادر من عناصرىا كٝبع ا٤بنربية ا٣بطب إعداد يتم

: منها االستفادة ككيفية ا٤بصادر ىذه لبعض إٝبإب استعراض كإليك كالثقافية, كالَببوية

: وتفس  ه ااك  م ااق آف- 1

: طريقْب على االستفادة تكوف أف كٲبكن

 الٍب ا٣بطيب موضوعات ُب يكوف كىذا. ترتيبها كحسن كٝبعها القرآنية النصوص باستعراض: أحدٮبا

 كالنار كا١بنة اآلخر كاليـو القيامة كأحواؿ كالتقول كالتوحيد كاإلٲباف كاسع, بتفصيل القرآف ٥با عرض

. ذلك كأشباه األنبياء كقصص

 من بآيات لو ليستدؿ كلكن الكرًن القرآف ُب تفصيلو يرد ٓب ٩با ا٣بطبة موضوع كاف إذا: ثانيهما

. كأكَب أًب االستيعاب ليكوف الكرًن القرآف أللفاظ ا٤بفهرس ا٤بعجم استعراض فيها يفيد فهذه القرآف,
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: وش وحه ااش  ف ااحل ث- 2

 كا٢بديث اإلسالـ, مصادر من الثاين ا٤بصدر فهو الشريف ا٢بديث ُب يقاؿ الكرًن القرآف ُب قيل ما

 كالبياف التفصيل من حول كقد كمبينو, القرآف شارح فهو الكرًن القرآف من كسعة تفصيال أكثر النبوم

 للخطيب يوفر ٩با كاستنباطهم, كفهمهم العلم أىل ذلك شركح إٔب يضم السنة مدكنات بو زخرت ما

. موضوعات من إليو يتوجو فيما ينضب ال معينا

: ااقل ل  اإلسالم   االص در- 3

 كغّبىا, كالرقائق كاألخالؽ كا٤بواعظ كاألحكاـ العقائد كتب من السنة كشركح التفسّب ماعدا كىي

 مدارج ا٤بثاؿ سبيل على كيذكر كأسلوبا, كاستدالال تأصيال موضوعو يناسب ما ا٣بطيب منها ٱبتار

- ا رٞبو -القيم البن ا٤بعاد كزاد السالكْب,

. تيمية ابن اإلسالـ لشيخ الفتاكل ك٦بموع

: وااحل ث ااقل م األدب كتب- 4

 ا١بزلة كالعبارات الكلمات, كانتقاء األلفاظ, كٚبّب األسلوب, رقي أجل من ا٣بطيب هبا يعتِب كىذه

 كا٣بطب للجاحظ, كالتبيْب البياف القدٲبة الكتب ىذه كمن السامع, على ا٤بتميز الوقع ذات األخاذة

. عالية اللفظية كالصناعة متميز فأسلوهبا عنو ا رضي طالب أيب بن لعلي ا٤بنسوبة
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: اال  ا ة وااقض    اإلسالـ في االؤاف  ااكتب- 5

 إعداد ُب ىائلة ثركة للخطيب توفر جيدة, معاصرة إسالمية بكتب كاألدبية العلمية الساحة تزخر

 ا٣بضر ٧بمد كتب مثل الوقت, كأحداث العصر كقضايا كالَببوية منها االجتماعية كٖباصة مواضيعو

. ذلك كغّب اإلسالمي العآب رابطة تصدرىا الٍب ا٢بق دعوة كسلسة حسْب,

: اال ب في االؤاف ت- 6

 ا٤بؤلفات كىذه, متنوعة مواضيع ُب مؤلفوىا ألقاىا ا١بمعة, خطب على تشمل خاصة مؤلفات كىي

 يتيح ٩با االجتماعية, كالقضايا كا٤بواعظ اإلٲبانيات من الطرح ُب متشاهبة مواضيع على ما ٙبتوم غالبا

 رسم على يعينو ٩با طرحهم عرضهم كأساليب كطرؽ ا٣بطباء مناىج بْب ا٤بقارنة فرصة ا٤ببتدئ للخطيب

 كمن. ا٣بطابية ا٤بمارسة بدايات ُب ا٤بؤلفات ىذه على اإلطالع ينبغي ك٥بذا لنفسو, متميز خط

. ()الفوزاف صاّب كالشيخ ,()عثيمْب بن ٧بمد الشيخ الباب خطب ىذا ُب ا٤بؤلفات

 

 

                                                             

ىو اإلماـ, فقيو الدنيا, العالمة الشيخ ٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب الوىييب التميمي,أبو عبد ا, كلد ليلة السابع كالعشرين من   ()
, كرحل عن ىذه الدنيا بنفس صابرة قبيل غركب : وف ته  .ىػ ُب مدينة عنيزة, إحدل نواحي منطقة القصيم1347شهر رمضاف من عاـ 

 .ىػ15/10/1421مشس يـو األربعاء ا٤بوافق 
كلد عاـ , الوداعْب من قبيلة الدكاسر, من آؿ فوزاف من أىل الشماسية, صاّب بن فوزاف بن عبد ا: ىو فضيلة الشيخ الدكتور  ()

, كتعلم مبادئ القراءة كالكتابة على يد إماـ مسجد البلد, كتعلم القرآف الكرًن, فَبىب ُب أسرتو, كتوُب كالده كىو صغّب,  ىػ1354
قاـ , الذم تؤب القضاء أخّبا ُب بلدة ضرية ُب منطقة القصيم, ٞبود بن سليماف التالؿ: ككاف قارئا متقنا كىو فضيلة الشيخ

نسأؿ ا تعأب أف ينفع  .كمنها ما ىو ُب طريقو للطبع, منها ما ىو مطبوع, بتأليف العديد من الكتب كالبحوث كالرسائل العلمية
  .إنو ٠بيع ٦بيب, كأف ٯبعلو ُب موازين حسنات شيخنا ا١بليل, بو
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: واالجالت ااصحف- 7

 كاجملالت الصحف على اإلطالع ذلك ُب كيفيده الوقائع, كمسايرة األحداث مواكبة با٣بطيب    ٯبدر

. ا٢بدث تواكب الٍب كالتعليقات كالتعليمات ا٤بقاالت ُب النظر كٲبعن ا٤بستجدة, األحداث ليتابع

 علمية مادة من ٙبتويو ٤با هبا االعتناء من مزيد ينبغي متخصصة كعلمية إسالمية ٦بالت    كىناؾ

 كاإلصالح, كالبياف, كالدعوة, اإلسالمية, البحوث ٦بلة مثل غايتو, على ا٣بطيب تعْب مدللة مؤصلة

 ().كاجملتمع

 

 ًَاخلطٕاخ انالزيح إلػذاد خطٍة املطجذ: انفرع انثا. 

 : إف إعلاد خ  ب االسجل  ت لب اال وات اات ا  

اختيار ا٤بسجد كإمامو من بْب طالب العلـو اإلسالمية ا٤بشهود ٥بم بالتقول كاالستقامة كالتفوؽ : أوال

العلمي, كما يتطلبو ىذا االختيار من عقل راجح كقلب عامر باإًلٲباف كا١برأة ُب ا٢بق كاللساف 

.  ا٤ببْب كالرغبة الصادقة ُب الدعوة ًإٔب الٌلو سبحانو

كضع ا٤بناىج الدراسية ا٤بالئمة ٥بؤالء ا٤بختارين, ٕبيث ٛبكنهم ىذه ا٤بناىج من ٩بارسة عملهم : ث ن  ً 

.  على أحسن كجو

:  إف ىذه ا٤بناىج ال بد أف تشتمل على اآلٌب

                                                             

. 32كتاب منهج إلعداد خطبة ا١بمعة  ابن ٞبيد  ػ  ()
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حفظ كتاب الٌلو كمعرفة ما يلـز من علـو القرآف الكرًن, كعلى رأس تلك العلـو تفسّب القرآف  - 1

.  الكرًن

 مع حفظ كثّب من األحاديث النبوية صلى ا عليو كسلمالتعرؼ الدقيق على سنة رسوؿ الٌلو  - 2

.  كدراسة علـو دراية ا٢بديث كركايتو

.  الدراسة الفقهية الالزمة الٍب ٛبكن الدارس من إفتاء الناس ُب أمور دينهم - 3

   . صلى ا عليو كسلمالدراسة ا١بادة ا٤بوسعة لسّبة الرسوؿ  - 4

الدراسة الدقيقة لتاريخ الفكر اإًلسالمي, كتاريخ الفرؽ اإًلسالمية مع االىتماـ ُب ىذه الدراسة  - 5

.  ببياف كجو الصواب ُب مذىب كل فرقة عن طريق عرضو على األصوؿ العامة للدين اإلسالمي

دراسة ا٤بذاىب كالنظريات ا٤بعادية لإًلسالـ قدٲبان كحديثا, مع التعرؼ الدقيق على أصوؿ ىذه  - 6

.  ا٤بذاىب كمناقشتها فيما ذىبت إليو

دراسة ا٤بذاىب السياسية ا٤بعاصرة, كالتعرؼ على ٧باكر ارتكازىا الفكرية كالسلوكية كمناقشة ما  - 7

.  فيها من خلل كاضطراب

.  دراسة موسعة ١بغرافية العآب اإًلسالمي قدٲبان كحديثان  - 8

.  دراسة تاريخ العآب اإًلسالمي قدٲبان كحديثا, مع ٙبليل كاؼ كتعليل للظركؼ كا٤بالبسات كافتها - 9

.  دراسة أحواؿ األقليات ا٤بسلمة ُب العآب ا٤بعاصر - 10

.  دراسة موسعة ألبرز ا٤بشكالت الٍب تتصل ببعض بلداف العآب اإلسالمي - 11

كضع مناىج تطبيقية عملية ٥بؤالء ا٤بختارين تتناكؿ فن ا٣بطابة كالتأثّب ُب ا١بماىّب, مع ضركرة : ث اث ً 

.  التدريب العملي على ذلك قبل أف يسمح للخطيب بأف ٲبارس عملو ُب ا٤بسجد
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ٙبصيل قدر كاؼ من العلـو ا٢بديثة ا٤بتصلة با٤بكتشفات كا٤بخَبعات الٍب دخلت على الناس ُب : راب  

, ألف  بيوهتم, مع التعمق ُب بعض العلـو الكونية كعلم الفلك كعلم الفضاء كما يشبههما من علـو

جهل ا٣بطيب ٤بثل ىذه العلـو ٯبعلو ٗبعزؿ عن اىتمامات الناس, ًإٔب غّب ذلك من العلـو الٍب يرل 

.  بعض ا٤بختصْب ًإضافتها إٔب حصيلة خطيب ا٤بسجد

فًإذا توافرت ىذه االعتبارات كلها ُب ا٤بنهج ا٤بعد ٣بطباء ا٤بساجد كأئمتها فال بد كذلك من أف 

 ًإٔب ا٢بد الذم يكفل ٥بم حياة كرٲبة كظركفان ٛبكنهم من ()تتوافر ٥بم الرعاية االجتماعية من الدكلة 

أف يظهركا با٤بظهر الذم يالئم كاعظ الناس كموجههم كًإمامهم, كالذم ٲبكنهم كذلك من متابعة 

أحدث ما تنشره ا٤بكتبات كدكر النشر من ٕبوث كدراسات تربطهم دائمان بالعآب الذم يعيشوف 

فيو, دكف أف ٰبدث ٥بم شيء من اإلرىاؽ ا٤بادم, كما ٓب تتم ٣بطيب ا٤بسجد ىذه الضمانات 

  ()االجتماعية فًإف إعداده يظل ناقصا كعملو يظل قاصرا كقدرتو على ٩بارسة عملو تظل ضعيفة

 صفاخ اخلطثح انذٌٍُح انُاجذح تانشكم ٔاملضًٌٕ: انفرع انثانث. 

 النجاح أف  ذلك.ا٤بعاين تلك تقدًن طريقة إٔب باإلضافة يتضمنها, الٍب ا٤بعاين إٔب ا٣بطاب ٪باح يعود

 يعود أخرل عناصر إٔب باإلضافة معهما, ا٣بطيب شخص كإٔب بل. معا كا١بوىر الشكل إٔب يعود إ٭با

. للتلقي استعدادىم درجة كإٔب ا٤بستمعْب إٔب بعضها

 أم من. كا٤بضموف الشكل جانيب ُب الناجحة ا٣بطبة صفات كمناقشة عرض ٪برم الفرع ىذا    كُب

. اإللقاء فن أك األداء كطريقة اتول حيث

                                                             

.  212 - 209علي عبد ا٢بليم ٧بمود . ا٤بسجد كأثره ُب اجملمع اإلسالمي , د: ينظر( )
.  أم دكلة ُب أم بلد إسالمي: كمقصوده ()
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 من ا٣بطابة بفن ا٤بتعلقة الرئيسية ا٤بواصفات عرض ا٤بفيد من كاف فقد كالوضوح, اإلٯباز ُب    كرغبة

: التالية النقاط خالؿ من األداء كطريقة كالشكل ا١بوىر حيث

 كال با٤براف يأٌب تطبيقي فن فا٣بطابة ا٣بطيب, لنجاح شرط عليها على كالتدرب ا٣بطابة تعلم- 1

. كحدىا ا٤بوىبة لو تكفي

 علم كىي كقواعده, كقوانينو أصولو لو فنا تبقى الشخص, لدل ذاتية ملكة لكوهنا باإلضافة ا٣بطابة

 ا٤برء يتقنها ال الٍب التدريب, كالسباحة بعد إال ٜبرتو تظهر كال كاإلقناع التأثّب طرؽ ُب يبحث تطبيقي

 كالتدرب ا٣بطابة فن دراسة ا٣بطيب على ٰبتم ما كىو. عليها كا٤براف ٩بارستها إ٭با أصو٥با دراسة ٗبجرد

. كمهنتو مهمتو ُب لنجاحو أساسي كشرط عليها

 على اإلطالع كدكف تدريب, أك دراسة دكف ا٣بطابة ار٘باؿ للخطيب فيو ٰبق الذم الزمن كٔب    فقد

 الشريعة الٍب كليات بعض على اللـو يقع قد كىنا. ٪باحو يضمن الذم با٢بد الفن هبذا ا٤بتعلقة العلـو

.  تدريب غّب من الطلبة بتخرج تسمح

 على كاإلطالع التأثّب, كمناحي البالغة أسرار على للتعرؼ البلغاء كالـ دراسة من البد    كما

 شخص فلكل شيء, كل ُب ا٣بطباء ىؤالء تقليد من ا٢بذر مع كلكن منها, لإلفادة الشهّبة ا٣بطب

. خصوصيتو
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 أغراض ٚبدـ الٍب ا٥بادفة كاألشعار كاألمثاؿ كاألساليب األلفاظ من كبّبة ثركة امتالؾ من البد    كما

 ().لذلك األكَب ا٤بعْب يبقياف الشريف كا٢بديث الكرًن القرآف أف شك كال. خطابتو

 أف ذلك ا٤بسلمْب, كتفرؽ ا٣بصومة تثّب الٍب ا٣بالفية للمساجالت كليس كاإلرشاد, للوعظ ا٤بنرب- 2

. للخطيب الرئيسي  ىو الغرض ا٤بسلمْب كحدة

 القطب ىو الوعظ بل. ا١بمعة خطبة ألجلو لو شرعت الذم األساس الغرض ىو الوعظ أف شك    ال

 طوم كلو. األنبياء كرثة العلماء كظيفة كالوعظ النبيْب, فيها ا بعث الٍب كا٤بهمة الدين, ُب األعظم

. البالد كخربت الفساد, كاستشرل الضاللة, كفشت الديانة, الضمحلت كأٮبل الوعظ بساط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : تعأب     قاؿ

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ  :تعأب كقاؿ. چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 . چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

 الدين تعاليم التزاـ على الناس حض بغية ا٣بطيب كظائف  أخص من كاإلرشاد الوعظ كاف     لذلك

 غّب من كلكن كتركو, فعلو ينبغي كما الدين ككليات اإلٲباف أركاف تعليمهم كبغية  األخالؽ مكاـر كٛبثل

 ا كلمة لتبليغ منرب كا٣بطبة. السياسية للمساجالت ليس فا٣بطبة. خالفية جدلية قضايا ُب دخوؿ

 يثّب عما االبتعاد مع هبا, كالوعظ الدين أساسات على ا٣بطيب تركيز خالؿ ا٤بؤمنْب من لكل ا١بامعة

 الذين العامة حضرة ُب الدقيقة كا٤بسائل ا١بدلية ا٣بالفية القضايا مناقشة ٯبوز فال. ا٤بصلْب بْب ا٣بصومة
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 البلبلة إثارة كُب كالشقاؽ الفجوة زيادة ُب عليهم طرحها أسهم رٗبا بل. القضايا ىذه ُب زجهم ينفع ال

. ا٤بسجد ُب

 غّب ُب ا٢بكمة كضع كمن كينفعهم, يلزمهم كٗبا عقو٥بم قدر على الناس ٗبخاطبة مطالب    فا٣بطيب

 أف ا٣بطيب كعلى ظلمهم, فقد ا٤بناسب ٧بلها ُب أىلها منعها كمن ظلمها فقد ٧بلها غّب كُب أىلها

 للعامة يصلح ال ا٤بختصْب بْب كالبحث العلم ٢بلقات يصلح فما. يناسبو مقاال مقاـ لكل يقدر

 بالقضايا يتعلق فيما قولو ٲبكن ذلك كمثل. يقوؿ ٗبا ٥بم شأف أك دراية كال شٌب مشارب من القادمْب

 الكلية السياسية القضايا أما. ٘بمع كال كتفرؽ العامة بْب ا٣بصومة تثّب الٍب ا٣بالفية كالسياسية ا٢بزبية

. إليها التطرؽ ُب ضّب فال األمة, قضايا كٗبجمل العاـ با٥بم ا٤بتعلقة

 صف لشق ا٤بنرب باستخداـ لنفسو يسمح ال أف الكلمة, زماـ من امتلك كمهما ا٣بطيب,     كعلى

. الرأم ٚبالفو ٦بموعة أك فريق أم ضد النابية كاأللفاظ االهتامات كلكيل ا٤بصلْب

 الوعظ فليس. ا٢بياة ٦باالت كبتعدد اإلسالـ بسعة كاسعة ك٦باالت أبواب على تأٌب الوعظ     كخطب

 األحكاـ ُب ا٢بديث ترؾ يعِب ال بالوعظ, كاالىتماـ. كالنار ا١بنة أك كالَبىيب الَبغيب ُب ٧بصورا

 ال ا٤بقاـ ألف الشائكة, النظرية ا٤بسائل كُب ا٣بالفية التفريعات ُب ا١بدؿ ىنا ترؾ ا٤بقصود إ٭با. الشرعية

. يناسبو كال  لذلك يتسع
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 بأصوؿ ٰبيطوف ال الذين العامة بْب ٕبثو يصلح ال العلماء, بْب كمناظرات حوارات من يصلح     فما

 العلماء إليو يتوصل الذم ا٢بكم يعرؼ أف العادم ا٤بواطن يريده الذم إ٭با. كاالجتهاد االستنباط

 ().ككفى

 :كا٢بياة الدين جوانب كل لتشمل ا٣بطب مواضيع ُب كالتنويع ا٣بطبة اختيار حسن- 3

 ينشرح أف كينبغي. للخطيب األكؿ كاالختيار األكٔب ا٣بطوة يعترب ا٣بطبة موضوع اختيار أف شك     ال

 التأثّب على القدرة يضمن حٌب فيو, كٞباسة ٫بوه اندفاعا نفسو من ٯبد حٌب للموضوع ا٣بطيب صدر

 ٱبطئ ال حٌب ا٣بطيب علم ٦باؿ ُب ا٤بوضوع يكوف أف ينبغي كما. ا٤بتأثر إٔب يؤثر ال فإنو اآلخرين, ُب

.  ا دين ُب

 ا٤بلحة كقضاياىم كحاجاهتم الناس بواقع كارتباط تعلق ذا ا٤بوضوع يكوف أف ا٣بطيب يراعي    ٍب

 الختيار للحاجة صلى كرٗبا ا٣بطب, أفضل كتلك ٖبصوصها, تساؤالهتم على كاإلجابة ٤بعا١بتها

. غّبه استشار كرٗبا ا٣بطية,

 مطالبا ا٣بطيب بات فقد ا٢بياة, جوانب لكل أحكامو بشموؿ ٲبتاز اإلسالـ كاف ك٤با أنو,    ٍب

 لبناء نصح من يقدمو أف يستطيع ما ٗبقدار النفع من لو ككاف أمورىم, كل ُب ككعظهم الناس بإرشاد

 التعليمية, أك الصحية, أك االقتصادية, أك االجتماعية, األمور ُب سواء ا٤بسلمْب, عند العامة ا٢بياة

 الدين أركاف إٔب باإلضافة الذات, كبناء العمل شؤكف كالسياسية, كُب الوطنية ا١بوانب عن فضال

  ا٤بنكرات ك٧باربة اإلصالح كُب اإلسالـ, فضائل ُب تكوف أف للخطبة كما ٲبكن. كاإلسالـ كاإلٲباف
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 صلة ٥با مسألة كل إف بل. كتقويتو اإلٲباف تثبيت كُب عنو, كالدفاع اإلسالـ إٔب الدعوة كُب الشائعة,

 كل يعاِب شامل, نظاـ اإلسالـ أف ذلك للخطابة, تكوف موضوعا أف تصلح ا٣باص, أك العاـ بالشأف

. ا٢بياة جوانب

 ال تعدكه؛ كاحد لعيب متصدية الواحدة ا٣بطبة ٯبعل أف البد غايتو إٔب ا٣بطيب يصل أف أجل    كمن

 (). ىدفو إٔب يصل أف استطاع كما التأثّب, لضعف عيوب لعدة تعرض لو ألنو

 :معا كالعاطفة با٢بجة فيهم كالتأثّب السامعْب إقناع- 4

 فيو كالتأثّب ٞباستو كإثارة السامع إقناع شأهنا من الٍب الوسائل استخداـ من ا٣بطابة يريد ٤بن    البد

 على كٰبملهم إليو, الناس ٯبذب بأسلوب كإثباهتا ا٢بقائق تقدًن ا٣بطيب فعمل. سواء حد على

. بو ا٣باصة كحججو أدلتو لو موضوع ككل. الالزمة كالوسائل األدلة كل لذلك مسخرا بقولو, التسليم

 كالوسائل ا٤بؤثرات أما. بفكرتو إلقناعهم للسامعْب ا٢بجج كتقدٲبها تلك أبلغ استقصاء ا٣بطيب كعلى

 ال فالناس القلوب, على سيطرة األمور أكثر من ىو الذم الدين كازع أبرزىا من. كمتنوعة فعديدة

 كقوؿ تعأب ا بقوؿ ا٣بطيب يستعْب أف ذلك كأبلغ. الدين ٢بكم ٱبضعوف كما لشيء ٱبضعوف

. االعتبار بعْب أخذىا ا٣بطيب على الٍب العادات سلطاف ذلك بعد يأٌب. الكرًن رسولو

 بْب ا٣بطيب يربط أف ٰبسن لذا. األحياء نفوس ُب كبّب سلطاف فللسلف السلف, آثار تأٌب    ٍب

.  كقادهتا األمة, كعلماء كالتابعْب, كالصحابة, الصا٢بة القدكات من السلف عن أثر ما كبْب فكرتو
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 ٘بنب مع كلكن. اجملودين كالشعراء ا٤بشهورين ا٢بكماء بكالـ خطبتو ا٣بطيب ٰبلي أف هبذا كيلحق

.  ركيكا منو كاف ما ك٘بنب الشعر من اإلكثار

 الركيك للكالـ خالفا السامعْب نفوس ُب التأثّب من كبّبة ظالال تلقي كجزالتها اللغة قوة أف شك كال

. ا٣بطيب متابعة عن الناس تصرؼ الٍب الرديئة كاللغة

 على ٞبلهم إٔب بل فحسب, السامعْب إقناع إٔب يسعى ال ا٣بطيب أف ىنا, با٤بالحظة ا١بدير كمن

 ا١بافة ا٤بنطقية بالدالئل ىذا يكوف كال. معركض ما ىو تبِب درجة إٔب ا٤بوضوع مع كالتفاعل التسليم

 العاطفة ٙبركهم كالناس,. كالدافعية ا٢بيوية إلٯباد الوجداف ك٨باطبة العاطفة إثارة إٔب ٰبتاج إ٭با كحدىا,

. كالعاطفة ا٢بجة بْب ا١بمع ُب ا٣بّب كل كا٣بّب. الرباىْب ٙبركهم ٩با أكثر أحيانا,

 :للخطبة ا٤بسبق التحضّب- 5

 ٙبضّب غّب من خطابو ير٘بل من كمنهم مسبق, ٙبضّب بعد خطبتو يلقي من ا١بمعة خطباء    من

 ير٘بل كي لو عذر فال األسبوع, عرب للتحضّب الوقت من فسحة ا٣بطيب لدل داـ كما. مناسب

 ا٣بطيب يقوؿ أف العيب إ٭با. يعيب ٩با ا٣بطبة ٙبضّب أف متوىم يتوىم كال. ٙبضّب غّب من خطابو

 ٙبضّب بعد إال غالبا ا٤بنرب يرتقوف ال الذين ا٣بطباء كبار ُب حسنة أسوة لو كلتكن. لو قيمة ال كالما

 ساعدة بِب سقيفة إٔب ىب عندما عنو ا رضي ا٣بطاب بن عمر فعل االر٘باؿ,كما على قدرهتم رغم

 لدل يكوف أف يعِب للخطبة ا٤بسبق فالتحضّب. كسلم عليو ا صلى الرسوؿ خالفة بشأف األمر ٢بسم

  ا٣بوؼ يطرد التحضّب أف فضال ,"ا٣بطابة فن سر نصف كىذا "للناس, ليقولو ٧بدد شيء ا٣بطيب

 ذىنو ُب جاىزة األفكار دامت ا٣بطيب ما لساف على بطالقة تنساح الكلمات كٯبعل العصيب, كالتوتر
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 متسلحا للخطبة يأٌب الذم ىو الناجح ا٣بطيب إف بل. ١بمهوره قولو يود يريد كما ما يعرؼ كىو

 كىنالك. كاالضطراب ا٣بوؼ من كٙبميو بنفسو الثقة لو كتوفر تسنده احتياطية كٗبواد إضافية ٗبعلومات

 من دكف تتدفق الكلمات أف ستجد ٘بدىا كحْب الفكرة, عن بل الكلمات عن تبحث ال: "يقوؿ من

". إليها تسعى أف

 جوانبو كل من ا٤بوضوع دراسة ٍب ا٤بناسب, ا٤بوضوع اختيار حسن لو ينبغي ما أكؿ ا٣بطبة    كٙبضّب

 ألفكاره ا٤بنطقي التسلسل كعمل تنسيقو ٍب فيو, كالفقهاء العلماء كأقواؿ كاألحاديث اآليات حشد مع

 ().مناسبة لغوية كصياغات سليم إطار ُب ا٣باٛبة إٔب ا٤بقدمة من

 :أجزائها كتنظيم ا٣بطبة تنسيق- 6

. ا٣باٛبة إٔب ا٤بقدمة من بالغرض, يفي بشكل تركيبها كإحكاـ ا٣بطبة أجزاء تنظيم من    البد

 االفتتاح كأمر. عنو ا٢بديث يراد عما إٝبالية صورة السامعْب إلعطاء ا٣بطبة صدر ُب تكوف     كا٤بقدمة

 موضوع: فيقوؿ تفصيل, غّب من البداية ُب خطبتو عنواف اإلماـ يذكر كقد موجزا, قصّبا يكوف أف ٯبب

 ما إٔب السامعْب استدراج ا٣بطيب أراد إذا أحيانا ذلك إٮباؿ يلـز كقد. بالعقود الوفاء ُب اليـو خطبتنا

مسبقا  لذلك ٱبططوف إهنم بل مثّبة, ٗبقدمة ا٣بطبة يفتتحوف الذين ىم ا٤ببدعوف كا٣بطباء. يريد

 ا٢بياة كسرعة كسريعة موجزة ا٤بقدمة تكوف أف ينبغي كلكن. ٣بطاهبم السامعْب انتباه شد لضماف

. ا٤بعاصرة
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 ا٤بستمعْب جزء كل يقود متتابع, بأسلوب ألطرافها, جامعا تقسيما خطبتو تقسيم ا٣بطيب على    ٍب

 توزيع ا٣بطيب على أف كما. ا٤بنطقي كالتسلسل ا٤بوضوعية بالوحدة العرض فيتسم يليو, الذم ا١بزء إٔب

. قسم لكل الالزمة ا٢باجة حسب ا٣بطبة أجزاء على الوقت

. شريفا حديثا أك كرٲبة, آية كاف ما باالعتبار األدلة كأكٔب. بالدليل القضية تأييد من    كالبد

 من أكثر السامعْب بنفوس تعلق الٍب كىي كالـ, من ا٣بطيب يلقيو ما آخر كىي ا٣باٛبة, تأٌب     ٍب

 ا٣باٛبة ٛبتاز أف كجب لذلك. ا٤بنشودة غايتها كضاعت ا٣بطبة أثر ساء أداءىا ٓب ٰبسن فإف غّبىا

 موجزا على ا٣باٛبة تشمل أف كينبغي. الغرض كإصابة ا٤بعُب, كجودة االنسجاـ, كحسن التعبّب, ٔبماؿ

. ٫بوه ا٤بشاعر ٙبريك ا٣بطيب يريد الذم األمر ُب للعاطفة مثّبة تكوف كأف ا٣بطبة, ٤بوضوع

 ا١بهد من كثّب ضاع سيئة ا٣باٛبة كانت فإف. ا٣بطبة ُب األىم ا١بزء ىي ا٤بقدمة, كمعها     كا٣باٛبة,

. سدل ا٤ببذكؿ

 .تكلف غّب من ا٤بناسب كاألسلوب ا١بزلة الفصيحة األلفاظ انتقاء- 7

 معناه إدراؾ السهل كمن كاضحا اللفظ يكوف كأف الفصيحة, ا٤بفردات اختيار ا٣بطيب على     ينبغي

 عامية األلفاظ تكوف أال كٯبب. لقدراهتم استعراض ُب الكالـ غريب عن يبحثوف من يعتقده ٤با خالفا

 الدين, شعائر من العربية كوف مع يتناَب مذمـو أمر عامي ما ىو ككل ا٤ببتذؿ اللفظ فاستخداـ. مبتذلة

  للحاؿ, ففي ا٤بناسبة األلفاظ اختيار ينبغي كما. للسخرية ا٣بطيب يعرض كقد ا٣بطبة, ببهاء كيهب
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 كاألٓب األسى إظهار كُب الركحانية القضايا كُب القوية, ا١بزلة األلفاظ ٱبتار كا٢بماسة ا٢بمية إثارة حاؿ

. مقاؿ مقاـ فلكلك األلفاظ, من الرقيق  ٱبتار

 تقرير, من القوؿ, فنوف ُب التنويع منها. الضركرية األكصاؼ من ٝبلة ىنالك األسلوب,    كٖبصوص

 األسلوب تنوع كمنها. ا٤بلل كيعَبيهم السامعْب نشاط يذىب لئال نفي؛ إٔب استفهاـ, إٔب تعجب, إٔب

 ().السامعْب كأحواؿ ا٤بقامات بتنوع

 :اإللقاء ُب االر٘باؿ- 8

 من االر٘باؿ على القدرة إذا االر٘باؿ؛ إٔب ٰبتاج ال ا٣بطيب أف يعِب ال للخطبة التحضّب     كجوب

 على القادرين من كاف إذا إال ا٤بمتازين, ا٣بطباء صف ُب ا٣بطيب ال يعد بل. ا٣بطيب صفات ألـز

 ا٣بطيب يلقيها نثرية أدبية قطعة: بأهنا ا٣بطبة تعريف إٔب الكتاب بعض ذىب لقد بل. االر٘باؿ

. فيهم كالتأثّب إلقناعهم الناس من ٝبهور على مشافهة

 منها بأمور ٰبصل االر٘باؿ على كا٤براف. عنده للخطبة الزما كصفا ا٤بشافهة جعل درجة إٔب    ىكذا

 الورقة عن با٣بركج ا١بزئي االر٘باؿ على آلخر كقت من نفسو ٰبمل أف كعليو. ا٤ببدعْب ا٣بطباء ٠باع

 العملية, كيكرر. الورقة من ليكمل يعود ٍب كرقتو, من ال ذىنو من السامعْب إٔب ليتحدث ا٤بكتوبة؛

. إليو بالنسبة عاديا أمرا االر٘باؿ يصبح حٌب ألخرل؛ خطبة من ذلك ُب كيزيد
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. كنقاطها ا٣بطبة ٗبوضوع إخالؿ غّب من االر٘باؿ إٔب ا٣بركج يكوف كأف كالتدرج, ا٢بذر ينبغي    كىنا

 حٌب البديهة على ا٢بديث أمكنو ذلك, على دأب إذا ٍب. كرقة من حرفيا يقرأ أال ذلك بعد ٯبتهد ٍب

. الضركرة عند ٙبضّب غّب من

 :البيانية العيوب كسائر اللحن كمعا١بة النطق ٙبسْب- 9

 من كاملة ىذه أداتو تكوف أف ينبغي لذا. الثاين ال ُب سواه ما ككل الرئيسية ا٣بطيب عدة    اللساف

. عادة يعاِب ٩با ذلك ككاف كجدت إف  البيانية كالعيوب النطق عيوب معا١بة يوجب ما كىو. خلل غّب

  ()چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې   چ :فقاؿ ربو موسى ا نيب دعا كقد

. الصوت نربة حيث من كٖباصة اإللقاء, كفن ا٣بطابة بقوانْب يتعلق ما منها: أنواع على كالعيوب

 بتعذر يتعلق ما كمنها. االنتباه تسَبعي ٕبيث القوة من تكوف ال أك مزعجة, حادة رناتو تكوف فأحيانا

.  منو ٔبال آخر ٕبرؼ كالنطق ٕبرؼ, النطق

 :ا٤بوثوقة غّب القصص ٘بنب- 10

 من ٥با سند ال الٍب تلك كٖباصة ا١بمعة, خطبة ُب القصص ُب اإلغراؽ ا٣بطيب عدـ على    ينبغي

 الذم القصص من كغّبه ا٤بعقوؿ بْب هبما يفرؽ كحسا دقة ا٣بطيب من يتطلب كىذا. كالسنة القرآف

 يعرض فقد كإال. هتذيب أك تعليم أك بياف عليو يغلب ٩با أكثر كالدجل كا٤ببالغة التسلية عليو يغلب

.  للسخرية تعأب ا دين كمعو نفسو

 
                                                             

. ِٕآية : سورة طو ()
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 :ا٣بطبة قصر- 11

 قصّبة, األكؿ العصر ُب ا٣بطباء سائر عن ٍب كسلم عليو ا صلى الرسوؿ عن ا٤بركية ا٣بطب    أكثر

 على حرج التطويل ُب يكوف أف ٱبشى حيث. ا٣باصة أسباهبا ٥با الٍب الطويلة ا٣بطب بعض كجود مع

. صالتو كطوؿ خطبتو قصر ا٣بطيب فقو كمن. سقطو كثر حديثو كثر كلما اإلنساف إف ٍب الناس,

 عليو ا صلى ا رسوؿ أمرنا: فقاؿ زدتنا, لو لو فقيل فأكجز, يوما, تكلم ياسر بن عمار أف ييركل

. ا٣بطبة كقصر الصالة بإطالة كسلم

 الصحية كظركفهم الناس مشاغل يراعوف كال ٝبعة, كل ُب خطبهم يطيلوف الذين ا٣بطباء    أما

 يتمسكوف؟ مستند فبأم بالتخفيف, كالسالـ الصالة عليو النيب كصايا يراعوف كال بل كاألمنية, كا٣باصة

 يكوف كقد ذلك؟ من كسلم عليو ا صلى النيب ٙبذير رغم فتانا يكوف أف منهم الواحد يرغب ك٤باذا

 إقامة ينتظر الشمس أشعة ٙبت جالس كبعضهم با٤بصلْب, مزدحم كا٤بسجد القيظ, حد إٔب حارا ا١بو

. ا٤بسجد ُب متسع كجود لعدـ الطريق  كىو ُب الصالة

 يكوف لن بالسرعة ا٤بتسمة العصر ركح لتتناسب مع خطبتو اختزاؿ اليـو يستطيع ال الذم    كا٣بطيب

 أثناء كاحدة رجل على الوقوؼ ا٣بطيب على تشَبط كانت قبيلة عن حكي كقدٲبا. ترحيب ٧بل

 يـو ُب ا٤بوعظة يطيل ال السالـ عليو النيب كاف كلذا. اإلطالة كعدـ للخطبة اختصاره لتضمن خطابو

 ().الشوكاين قاؿ كما يسّبات كلمات ىي إ٭با ا١بمعة
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 :الفتول ُب كالتيسّب الفكر ُب الوسطية إتباع- 12

 للمنهج الدعوة, إتباعا ُب كالتبشّب الفتول, ُب كالتيسّب الفكر, ُب الوسطية تبِب للخطيب    ينبغي

".  كال تنفركا كبشركا كال تعسركا, يسركا: "قولو ُب كما ألصحابو, الكرًن الرسوؿ علمو الذم النبوم

 :األكلويات فقو كمراعاة األعماؿ مراتب على اافظة- 13

 كصغركا الصغّبة األمور فكربكا األعماؿ بْب الشرعية بالنسب أخلوا كا٣بطباء الوعاظ من    فكثّب

. تقزًن كال مبالغة غّب من الصحيح نصابو ُب شيء كل كضع ا٤بفَبض من كاف كقد. الكبّبة األمور

  .هبا القرآف اىتماـ قدر على هبا هنتم أف ىو كاألعماؿ, باألشياء االىتماـ لدرجة السليم كا٤بعيار

 :منو كاإلفادة اإللقاء فن دراسة- 14

 ُب لدكره كذلك ا٣بطابة, علم ُب خاصة بأٮبية ٰبظى كا٤بوعظة الفكرة عرض أسلوب أف    ال شك

 يسوقها الٍب كاألدلة ا٢بجج تفعل كما ٛباما ا٣بطيب, يقولو ٗبا القبوؿ على كٞبلهم ا٤بستمعْب ُب التأثّب

 ا٤بوضوع إٔب يعود ال كاألمر اآلخر, كفشل أحدٮبا فنجح ا٣بطاب نفسو شخصاف ألقى كرٗبا. ا٣بطيب

 الكلمات من يصنع ا١بيد فاإللقاء. ا٤بوضوع فيها عرض الٍب الطريقة إٔب يعود إ٭با ذاهتا, ُب كاألفكار

 اإلسالـ اعتُب فقد لذا. ىزيال أمرا ا١بميلة األفكار من ٯبعل السيء اإللقاء بينما عظيما, شيئا العادية

 بفن يسمى بات متميزا فنا مشكلة بالَباكم اإلنسانية التجارب كبدت زماننا, سالف من األمر هبذا

 أعلى كٙبصيل خطابو تطوير منو لغرض كاإلفادة الفن على اإلطالع إال ا٣بطيب يسع كال. اإللقاء

  كلغة كا٥بيئة بالصوت كيتعلق كا٤براف, بالتدريب يتحصل أمر ىو الفن كىذا. ا٤بستمعْب ُب التأثّب درجات
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 الدخوؿ ككيفية اإللقاء كطريقة فيو الوقوؼ ىيئة ا٤بنرب ك إٔب الدخوؿ كطريقة كاإلشارات كا٢بركات ا١بسد

 عليها ا٣بطيب إحالة ينبغي الٍب الكتب من العديد عا١بتها قضايا كىي. منو كا٣بركج ا٣بطاب ُب

. منها لإلفادة

: ذلك من اإللقاء, فن إجادة ُب تعينو حٌب ا٣بطيب ُب ٙبققها من البد صفات ٝبلة ىناؾ أف    كما

 فطرية كموىبة لديو, السليمة كموسيقاه الصوت كجهارة عنده, ا٢بركؼ ٨بارج كصحة النطق سالمة

 كطباعهم ا٤بستمعْب بظركؼ كمعرفة ثقافة, كسعة عاطفة, كحرارة حجة, كقوة , بالنفس كثقة للخطابة,

 الركيكة كالعبارات الكلمات: ذلك كمن ٘بنبها, ا٣بطيب على أمور ٝبلة ىناؾ أف كما. كنفسياهتم

 دكف كٰبوؿ ا١بمهور مع األكاصر يقطع الذم العدكاين كاألسلوب كا٤ببتذلة, كاللغة كالسوقية كالغامضة

 الناس نظر ُب ا٤بقدسة ُب األمور سواء ا٤بمجوجة كالدعابة كالتهكم السخرية كاستخداـ ٢بديثو, تقبلهم

 احَباـ كعدـ باالستهتار يوحي بشكل ا٣بصر أك على ا١بيوب ُب اليدين ككضع ارجة, األمور أك

 اللمز دكاـ أك ا٢بضور ازدراء خالؿ من يظهر الذم كالغركر كالتكرب كاالستعالء كا١بمهور, ا٤بوقف

 كا٤بقاـ, ا٣بطيب تذىب هبيبة كاإلشارات الٍب ا٢بركات ككثرة , كاألقراف كالسابقْب ا٤بعاصرين بالعلماء

 دكف ا٤بنرب يصعد كمن ٛباما للمز كيعرضو ا٣بطيب يربك ذلك ألف ا٤بكاف إٔب الوصوؿ ُب كالتأخر

 ( ).سواء حد على كأكراقو ألفكاره مسبق ترتيب أك كاؼ ٙبضّب
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ح:املطهة انثانث
َّ
ح اخلطٍة ياليخ شخصٍ

َّ
 . انذٌٍُ

 الذم ا٣بطيب أما. ا٤بستجدة كقضاياه الواقع يعاِب الذم ا٣بطيب ىو الناجح ا٣بطيب أف شك    ال

 كجود, ٥با يعد ٓب كقضايا مسائل من حوتو كما الكتب بطوف ُب نفسو كٰبجز ا٤بستجدات يتجاىل

. ٥با حصر ال كأحداث مستجدات عصر كل ُب تواجو فاجملتمعات. غالبا بالفشل عليو ٧بكـو فهذا

. ٥با ا٤بناسبة ا٤بعا١بات ككضع ا٤بستجدات تلك متابعة ا٣بطيب على كىو ما يفرض

 الديِب ا٣بطاب على إف بل ا٥بائلة, ا٤بستجدات ىذه ٘باىل ٲبلك ال الناجح ا٣بطيب فإف    كبالتأكيد,

 ما ككل جديد كل تبِب ٲبلكوف ال فا٤بسلموف. ٘باىها الصحيح ا٤بوقف كتبياف القضايا تلك متابعة عامة

. دين كال عقل يقرىا ال أمور من العو٤بة عن نتج ٤با نظرا كذلك. كا٢بداثة التطور بداعي العو٤بة أفرزتو

 على ٰبكموف بذلك ألنو كاحدة, ٝبلة العو٤بة أفرزتو ما ك جديد كل رد للمسلمْب ٰبق ال كما

 مقاصد كفق القضايا ىذه مع التعاطي إال ٲبلكوف ال  فا٤بسلموف.الزماف خارج كالبقاء بالتخلف أنفسهم

. العباد كمصاّب الشريعة

 العو٤بة, ٨برجات ٘باه السليم ا٤بوقف ٙبديد جانب كإٔب ا٤بشرقة, بصورتو اإلسالـ عرض جانب     إٔب

 بكل التنمية قضايا على الَبكيز ذلك من. ٥با ا٤بناسبة ا٢بلوؿ ككضع ٦بتمعاتنا قضايا معا١بة من البد

 كسائر, االقتصادية كالتنمية الفكرية, كالتنمية السياسية, كالتنمية كاجملتمع, اإلنساف تنمية: أشكا٥با

 اىتمامات ضمن التنمية قضايا تكوف أف كينبغي. كا٣باصة العامة كا٢بريات كالنزاىة العدالة قضايا

 ذلك كمن. كالصياـ الصالة على ٰبضهم كما التنمية ُب لإلسهاـ فيحضهم بشأهنا الناس يعظ ا٣بطيب

  كطاقاتو, كمدخراتو, كمواطنيو, البلد, على ا٢برص لَبسيخ كذلك كالناس, للبلد االنتماء على الَبكيز
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 الٍب العنيفة االنقساـ حالة ُب خاصة. ما فيو ككل كأرضو, كشجره, كمراكزه, كمؤسساتو, كشوارعو,

 أقدس من كاف لو حٌب فيها شيء لكل بعضهم استباحة من يرفقها كما ا٤بسلمْب ٦بتمعات منها تعاين

. األمور

 فعلى. بالدنا ُب الدينية األقليات كحقوؽ: ٕبرص معا١بتها ينبغي الٍب الداخلية القضايا    كمن

 معابدىم حرمات كمراعاة الدينية, شخصيتهم كصوف ا٣باص, كياهنم حفظ على التأكيد ا٣بطيب

 كقطعا اجملتمع, ُب كاألمن لالستقرار ضمانة كحقوقهم, كأحاسيسهم ٤بشاعرىم كرعاية كشعائرىم,

 الصراعات من عدد إثارة خالؿ من بنفسها األمة إشغاؿ ٰباكلوف الذين األمة أعداء على للطريق

. الداخلية

 ا١باىليات ظلم من كٙبريرىا إلنصافها ا٤برأة قضايا معا١بة كذلك اإلسالمي ا٣بطاب     كعلى

 حرمتها الٍب ا٤بسلمْب شعوب عند ا٢بضارم كالَباجع التخلف عصور جاىلية أكانت سواء ا٤بختلفة,

 ا٤برأة ٚبرج أف تريد كالٍب الغرب من الوافدة ا١بديد القرف جاىلية كانت أـ كأدكارىا, حقوقها معظم من

 ظلم عن خطورة يقل ال للمرأة ظلم ذلك كُب للغواية, أداة أك جسد ٦برد منها ٘بعل كأف فطرهتا عن

 ().األكٔب ا١باىلية

, الكبّب عا٤بنا ُب ٯبرم ما ٘باىل حد إٔب الية القضايا تستهلكو أف للخطيب ٯبوز ال أنو    غّب  اليـو

. ا٤بسلمْب بالد ضد اآلخركف ٱبططو ما ك٘باىل بل البشرية, منو تشكو ما ك٘باىل
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 يصمت أف أك ا٢بضارات, حوار أك ا٢بضارات صداـ من يثار عما يتغافل أف ٣بطيب ٯبوز ال    كما

. األٮبية غاية ُب قضايا كىي التعليمية, كمناىجنا ىويتنا تغيّب من اآلخركف يريده عما

 على التقوقع بدؿ قضايا, من يطرح فيما الواقع كمعا١بة با٤بعاصرة التحلي ا٣بطيب فعلى اجململ,    كُب

 كلها ثقافتو". األموات بقضايا األحياء ٱباطب"مازاؿ ا٣بطباء بعض أف العجيب كمن. كمسائلو ا٤باضي

. مضت أزمنة مشكالت عنها يتحدث الٍب كا٤بشكالت قدٲبة

 اليـو ا٤بشكلة فليست. قركف منذ انتهت فتنة إهنا مع القرآف, كخلق مسائل ُب يتحدث بعضهم    ترل

 مرجعا بو يرضى ال كلكنو بذلك, يؤمن من مع أك القرآف, ينكر من مع بل القرآف, ٖبلق يقوؿ من

. كمفاىيمو لشرائعو

 كالتجديد, العلمية, العقلية: كمنها القرضاكم, قاؿ كما تراعى أف ٯبب معينة ٠بات ٥با    كا٤بعاصرة

 أهنا بذريعة با٤بستجدات األخذ ٰبـر البعض فمازاؿ. األىداؼ ثبات ظل ُب التطور كقابلية كا٤بركنة,

 من كالدكاكين ا٣براج نظم بعض اقتبس- عنو ا رضي -ا٣بطاب بن عمر أف مع الكفار, من مقتبسة

. كالركماف الفرس

 كُب يشاء, كيف يشكلو ا٣بباز يد ُب كالعجينة الدين ٯبعلوف الذم ا٤بتسيبْب ٪بد ىؤالء مقابل كُب

 ().شر كل
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, دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري :املطهة انراتغ

 .ٌٔشًم ػهى فرػني

 دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري : انفرع األٔل

 يثّبىا الٍب الشبهات كرد اإلسالـ, عن ا٤بغلوطة ا٤بفاىيم تصحيح: )ا١بمعة خطبة أغراض أىم من

 كالسباب ا٤بهاترات عن بعيدا حكيم, ساطع كبرىاف بليغ, بأسلوب كذلك ,(عنو للصد أعداؤه

. كالتشهّب

 العامة, كالنوازؿ اآلنية, كا٢بوادث القضايا ُب الدين, ُب إمامتهم على اجملمع العلم أىل موقف كبياف

. ا٤بعضالت ىذه أحكاـ من عليهم يشكل فيما العلماء إٔب الرجوع بوجوب ا٤بستمعْب كتذكّب

 النجاة بأسباب كالتذكّب ا٤بسلمْب على عاقبتها كسوء الدين على خطرىا ببياف الفًب من كالتحذير

. أىلها ٫بو كالواجب منها كالعصمة

 كسامعيو ك٦بتمعو بيئتو ُب بالغ كأثر كبّب, دكر لو ا٣بطيب أف ا٤بعلـو كمن: )ٞبيد بن صاّب الشيخ قاؿ

 الناس قلوب من يتبوأ كإخالصو إحسانو كبقدر كا٤بوجو, ا٢بسبة كرجل كا٤بعلم, ا٤بريب قرين فهو كقومو,

  كمرد ا٤بقامات, ذكك فيو يدانيو كال الوجهات, أصحاب فيو يزاٞبو ال قد قبوال, لو ا كيضع مكانا,
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 بدثار كا٤بدثر التقول, بلباس ا٤بكسو التأثّب على كالقدرة اإلفادة, كجودة اإلجادة, حسن إٔب ذلك

 () (.كالورع اإلخالص

 ا٤بهمة ا١بوانب من الكثّب حوؿ كالدعاة كا٣بطباء لألئمة كلمتو ُب الداخلية كزير ٠بو ٙبدث عندما ك٥با

. ا١بمعة كخطيب ا٤بسجد, كإماـ الداعية عليو يكوف أف ينبغي ٤با

 لألمن أك األمِب للفكر ٫بتاج أننا األحداث ىذا قبل قلت لقد حاؿ, كل على: )٠بوه قاؿ فقد

(. يكفي ال فكرم عمل بدكف األمِب العمل: )كقاؿ(. كأكثر أكثر ٥بذا ٫بتاج أننا كأقو٥با الفكرم,

.. ٝبعة مسجد ألف عشر أربعة( ا٤بملكة )البالد ُب أف اإلسالمية الشؤكف كزير من علمت: )٠بوه كقاؿ

 عليها بالواجب ا٤بنابر ىذه كل قامت لو بالتأكيد.. كخطبة منرب تقريبا ألف( 56 )الشهر ُب لدينا إذا

 أف ٥با, البد أىل أنتم ا شاء كإف كبّبة مسؤكلية عليكم إذا. كثّب أناس الىتدل كاقعنا على كركزت

 عز ا من ىذا على ستثابوف كبالتأكيد كجهادكم, بعملكم الواقع أرض على نشعر أف البد تتحملوهنا,

 أف ٯبب ما عملنا أننا كسنحس أمرنا كالة رأسهم كعلى الوطن ىذا ُب إنساف كل كسيشكركم كجل

(. كالفكر األمِب العمل كىو أساسْب ٧بورين على نعمل

: يأٌب ما خالؿ من الفكرم األمن تعزيز ُب كالعيدين ا١بمعة خطبة أٮبية كتتجلى

 الفساد ك٧باربة كاجملتمع, الفرد إصالح ُب كفعاؿ كبّب دكر ٥بما كالعيدين ا١بمعة خطبة أف- 1

. كا١برٲبة كاال٫براؼ

                                                             

. 2ص,منهج إعداد خطبة ا١بمعة للشيخ صاّب بن ٞبيد: ينظر  ()
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 ا١بمعة ٣بطبٍب استحبابا أك كجوبا استماعو خالؿ من ا٤بسلم يكتسبها الٍب اإلسالمية القيم أف- 2

. كاملة كتربيو تربية توجيهو ُب بالغ تأثّب ٥با كالعيدين

 كسلوكو خلقو ُب البناء ا٤بتكامل ا٤بسلم إعداد كالعيدين؛ ا١بمعة خطب من األساسي ا٥بدؼ أف- 3

. ٝبيعا كبالناس ا٤بسلمْب, كبإخوانو كبنفسو,/ بربو عالقتو كُب كعبادتو, كعملو

 ٫بو فّبتقي ا, من كقربا ا, ببيوت تعلقا يزداد كالعيدين ا١بمعة ٣بطب ٠باعو بكثرة ا٤بسلم أف- 4

. كا١بفاء التفريط أك كالغلو, كالتطرؼ اإلجرامية, كالدكافع العدكانية, نوازع عن كيبتعد ا, مرضاة

 اإلعالـ كسائل ٝبيع إف جهة من الفكرم, األمن تعزيز ُب كالعيدين ا١بمعة خطبٍب أٮبية تربز- 5

. كاجبة عبادة ٥با فاالستماع ا١بمعة خطبة أما اختيارم, ٥با االستماع

 كحسب قومو, بلغة يتحدث خطيب كل ألف الرأم, تكوف ُب أثرىا ك٥با مألوفة, لغة ا٣بطيب لغة- 6

 ٮبومهم ككفق فهمهم,

 اإلحالؿ خطر من كالتحذير مقوماتو, بياف خالؿ من الفكرم, األمن يعزز أف ا١بمعة ٣بطيب كٲبكن

: ذلك كمن هبا,

. الصاّب السلف كىدم كسلم عليو ا صلى رسولو كسنة ا بكتاب التمسك على ا٢بث- 1

. اإلسالـ ُب كاالعتداؿ الوسطية مبدأ توضيح على الَبكيز-2

. الشركر ضد كٙبصينهم بالشباب العناية-  3
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. اإلٲبانية األخوة مبدأ كتعزيز القلوب كتآلف الكلمة كٝبع الصف كحدة على التأكيد- 4

. كحقوقهم األمور كالة طاعة على ا٢بث- 5

. الشرعية الضوابط كفق ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر مبدأ توضيح- 6

. ٠بـو من كما تبثو العنكبوتية كالشبكات كالفضائيات الشائعات خطر من التحذير- 7

. علم بغّب ا على التقوؿ من كالتحذير العلماء مكانة تعزيز- 8

 كإف كأطركحاهتم, آرائهم إٔب كالركوف كتبهم, قراءة أك الفكرم, اال٫براؼ أىل ٦بالسة من التحذير- 9

. كاإلصالح الصالح بدعول لبسوىا

 خطبتها توظيف ا٣بطيب أحسن إذا الفكرم, األمن تعزيز ُب كبّب أثر من ا١بمع ٣بطب ما ٱبفى كال

 ().أسبوع كل إليها االستماع ا٤بسلمْب على أسبوعي فرض فهي ذلك, ُب كال غرابة لذلك,

 ًَانٕاقغ ٔاملأيٕل نذٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف : انفرع انثا

 .تؼسٌس األيٍ انفكري

 أف ٯبد الفكرم, األمن تعزيز ُب كدكرىم ا٤بباركة, البالد ىذه ُب كا٣بطباء ا٣بطب كاقع ُب ا٤بتأمل إف

 كخاصة السابق, ا٤بطلب ُب الذكر السالفة الفكرم األمن ٗبقومات- ا ٕبمد -كاىتماما عناية ىناؾ

  كجامع النبوم, كا٤بسجد ا٢براـ ا٤بسجد كخطباء أئمة الفضيلة أصحاب من الشريفْب ا٢برمْب خطب ُب

                                                             

 .13دكر خطبة ا١بمعة كالعيدين ُب تعزيز األمن الفكرم  صػ: نظر  م()
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 ا١بمع ُب السعودية, العربية ا٤بملكة عاـ مفٍب يلقيها كالذم الرياض عبد ا ٗبدينة بن تركي اإلماـ

 صوتية ا٣بطب, ىذه من يستفيدكف- كخارجها ا٤بملكة مناطق شٌب ُب -ا٣بطباء من ككثّب كاألعياد,

. مكتوبة أك كانت

 ألئمة كلقاءات دكرات تقيم فهي كبّبا, اىتماما ا١بانب ىذا أكلت قد اإلسالمية الشؤكف كزارة إف ٍب

 كخطيب ا٤بسجد إماـ كمهمة ا٣بطبة, ُب كالضعف القوة ٗبواطن لتبصّبىم ا١بوامع, كخطباء ا٤بساجد

 ما تنفيذ تتابع ١بانا ىناؾ أف كما بعضهم, لدل ا٣باطئة األكضاع كتصحيح الريادم, كدكره ا١بمعة

. كاللقاءات الدكرات تلك ُب يلقى

 إما الفكرم, األمن تعزيز ُب ا, ىداىم ا٣بطباء بعض من كاضح قصور ٜبة أف إال كلو ىذا كمع

 كالة ٕبقوؽ يتعلق ما ذلك كمن. بو اإلحالؿ كأضرار ٗبخاطر كإحاطة إدراؾ عدـ أك هتاكنا, أك تساىال

 بو ينعموف ٗبا أبناءىا نفوس ُب الثقة تعزيز ألجل كمآثرىا, كشرعيتها, البالد, ىذه ٧باسن كبياف األمور,

. كاألماف األمن نعمة من

 ا٤بنابر هبذه كالعمل ا١بهد أف ا٤بعايشة, كاقع من: )ا حفظو نايف األمّب ا٤بلكي السمو صاحب يقوؿ

 أمرنا كالة كأك٥بم الكثّب كيشاركِب أّب بل كأرجو إليو, نتطلع الذم ا٤بطلوب ا٤بستول دكف يزاؿ ال

 إما كىو ا١بمعة صالة حضر من ٱبرج كأف فاعل بدكر يقوموا أف األئمة ىؤالء على بأف كمشاٱبنا

(. يتحقق أف ٯبب كما نرجوه ما كىذا الواقع, ُب ىذا يظهر كأف خطئو, عن راجعا أك مستفيد
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 من ٝبلة ٥بم توجيو ًب كقد الرياض, مدينة ُب للخطباء كا٤بتابعْب ا٤براقبْب بعض مع خاص لقاء كُب

 بعض قبل من ا١بانب ىذا ُب كا٤بالحظ الظاىر القصور أكدكا الفكرم, األمن ٗبقومات ا٤بتعلقة األسئلة

. ا ىداىم ا٣بطباء

 الفكرم, األمن تعزيز ُب كالعيدين ا١بمعة خطبٍب دكر لتفعيل كاآلليات الربامج بعض ىنا نقَبح كلذا

: ذلك فمن هبا, ينفع أف ا سائلْب

 :ا٢باؿ مقتضى ا٣بطيب يراعي أف- 1

 كالعيدين, للجمعة خطبتو فيضمن للخطبة, إعداده عند ا٢باؿ مقتضى يراعي أف للخطيب    فينبغي

 ُب التساىل كخطورة خصوصا, الفكرم األمن على اافظة كضركرة عموما, األمن بأٮبية التنبيو

 ().ذلك

 اال٫براؼ جذكر معا١بة الفكرم, األمن لتعزيز ا٣بطيب يراعيها أف ٯبب الٍب الوسائل أىم    كمن

. كعدؿ ٕبكمة كأسبابو, الفكرم,

 ُب ا٢باؿ ٗبقتضى يأمرىم ككاف: )كسلم عليو ا صلى النيب خطب ا ُب كصف رٞبو القيم ابن    قاؿ

 خطبتو ككانت. الناس حاجة ٕبسب أحيانا كيطيلها أحيانا, خطبتو يقصر ككاف: )كقاؿ(. خطبتو

(. الراتبة خطبتو من أطوؿ العارضة
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 البالغة, العظة أراد فمن: )ا٢باؿ ٤بقتضى ا٣بطيب مراعاة كيفية مبينا رضا, رشيد ٧بمد الشيخ كقاؿ

 قريب منها كاف ما خصوصا ا٢باضرة, كا٢بوادث الشائعة, ا٤بنكرات إٔب ببصره فليـز كالقولة النافذة,

 تراه أك صحفهم, ُب ذائعا أك ألسنتهم, على دائر كحديثو الناس, صدكر ُب قائمة ذكراه تزاؿ ال العهد,

 من كرد ما ينظر ٍب عظتو, كمدار خطابتو ٧بور ٯبعلو ما ا٢بوادث ىذه من يتخّب ٍب بينهم, مشاىدا

 كالصحية ا٤بالية األضرار ُب كيفكر فهمها, كٯبيد ٚبّبه, الذم ا٤بوضوع ُب الصحيحة كاألحاديث اآليات

 ُب األضرار ىذه كٰبصي عظتو, موضع جعلها الٍب ا١برٲبة ىذه عن تنشأ قد الٍب كاالجتماعية كا٣بلقية

 طفح أك أمرىا, الناس بْب ذاع جرٲبة عن اإلقالع أك رذيلة, من التنفّب أراد إذا بقلمو, ىذا أك نفسو

(. شرىا عليهم

 ٥با كٱبصصوا كعنايتهم, اىتمامهم جل يولوىا أف تقتضي الناس بْب ا٤بنحرفة الضالة األفكار فانتشار

. أثرىا لعظم كا٢بجة, بالدليل ا٢بق أىل مذىب فيها يبينوف خطبهم, من كافيا عدد

 إشراؼ ٙبت ا٤بوقع كيكوف ,(االنَبنت )العا٤بية العنكبوتية الشبكة على با٣بطب خاص موقع إنشاء-2

 للخطباء منتدل فيو كيكوف كتابة, كتفرغ صوتا, ا٣بطب, فيو تنقل ٕبيث. اإلسالمية الشؤكف كزارة

 قبل من مرشحة خطب ىناؾ تكوف كقد الوزارة, مع كالتواصل ٝبعة, لكل ا٤بقَبحة ا٤بواضيع ٤بناقشة

. الوقائع ك ا٤بناسبات حسب الوزارة
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 يوجد كاف كإف ذلك, ك٫بو ا٣بطباء بعض فيها يقع قد الٍب كاألخطاء كآداهبا ا٣بطب أحكاـ كيتضمن

 () .كٙبديث كتطوير تفعيل إٔب ٰبتاج أنو إال خاص, موقع للوزارة

 كسبل الفكرم, األمن ٦باؿ ُب كالبحوث الدراسات على يطلع أف ا١بمعة خطيب على ينبغي- 3

 من فكثّب. كقدراهتم أحوا٥بم مع يتناسب مبسط بأسلوب الناس على عرضها ٍب كمن كالوقاية, العالج

. هبا الناس لتذكّب ا٣بطيب دكر فيأٌب. القيمة كالدراسات البحوث ىذه على يطلع ال الناس

 القنوات بعض أحسنت كعالجا كقد كقاية الفكرم األمن موضوع تعاِب الٍب ا١بيدة ا٣بطب نشر- 4

 ىذه كتنشر الشريفْب, ا٢برمْب خطب كتعيد تنقل عندما اإللكَبكنية, كا٤بواقع كاإلذاعات الفضائية

 كالبث ا٤بنرب, كموقع ا٤بواقع, ىذه دعم على كنؤكد. متنوعة كسائل كعرب ٨بتلفة مواقع ُب ا٣بطب

. كغّبىا اإلسالمي,

 ا٢بسن األمثل العصر,باألسلوب قضايا طرح ُب يسعوا كأف الكلمة, أمانة يدركوا أف ا٣بطباء    على

 أثقل عواتقهم على ا٤بلقاة كاألمانة عظيم, فدكرىم كالفًب, ا٤بصائب حلوؿ عند كخصوصا ا٤بعتدؿ,

. كاالقتناع كا٢بجة بالدليل الشبهة كدفع ا٢بق توضيح ُب كأكرب,

 كمنهج كالسنة, الكتاب خالؿ من الفكرم لألمن الشرعي بالتأصيل يعُب أف ا١بمعة خطيب على    ٍب

 كالعبادات العقيدة تلقي مصدر كحدة على التأكيد خالؿ من تعزيزه كٲبكن. الصاّب األمة سلف

 األمن خلل أسباب أىم من ألف: الدين ُب االبتداع من كالتحذير. ا٤بسلمْب حياة ُب الكربل كالقضايا

. العقوؿ استحساف إٔب مردىا الٍب البدع انتشار الفكرم

                                                             

 .20سهل العتييب  ػ . دكر خطبة ا١بمعة كالعيدين ُب تعزيز األمن الفكرم  د: نظر م()
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 ٘باه كا٢بقد بالبغض الشعور عندىم تنمي الٍب باالنتقادات الناس أذىاف حشو من ٰبذر أف    كعليو

. مباشرة غّب بطرائق كلو كا٢بقد, التطرؼ عندىم كتولد األمور, ككالة الدكلة

 كقطع كا٢برابة كالسرقة القتل كحد األمنية ا٤بسائل من كثّب ُب الشرعية األحكاـ توضيح عليو    ٍب

 األحكاـ ىذه مثل الشاب ليعرؼ ذلك, كغّب كالذميٌ  كا٤بعاىد ا٤بسلم كقتل ا٢بكاـ عن كا٣بركج الطريق

. العالج من خّب كالوقاية فكره, عليو فيفسدكف ا٤بنحرفة األفكار أصحاب يصطاده أف قبل

 سيساىم ىذا فإف كبقناعة ٧ببب بأسلوب السامية ا٤بعاين ىذه مثل تلقى إذا الشاب أف    كالشك

 من تكثر باألمن اإلحالؿ ظاىرة أف ا٤بالحظ ألف اجملتمع, ُب األمن دعائم إرساء ُب كبّبة مساٮبة

 () .الشرعية األحكاـ من بكثّب جهلهم بسبب كذلك السن, حدثاء الشباب
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: ٔتشًم ػهى: اخلامتح

 . أْى َتائج انثذث:أٔال

 . انتٕصٍاخ:ثاٍَا
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 :اخلامتح

أٞبد اللَّو ٞبدان يليق ٔبالؿ كجهو , كعظيم سلطانو على ما كىب من نعم , كما دفع من نقم , كما     

رزؽ من شكر , كما ٘باكز كعفا عن ذنب كخطيئة, كعلى ما سَب من عيب , كأصلي كأسلم على 

ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب ليهدم بو اللَّو من شاء ىدايتو كيدلو على طريق ا٣بّب القوًن, كيضل بو من سبقت 

 إٔب أف يرث اللَّو األرض اف صالة كسالمان ما تعاقب الليل كالنهار ا١بديد,عليو الضاللة إٔب يـو الدين

 :فيبعث اللَّو العا٤بْب , كبعد

عليو من أىداؼ  تكوف أف ينبغي كما الدينية ا٤بعاصرة ا٣بطبة موضوع البحث ىذا ُب    فقد تناكلت

 تفرضها الٍب ا٤بتجددة ا٤بسؤكليات ضوء كُب اإلسالمية ا٤بصادر حددهتا الٍب ا٤بواصفات كفق كمعآب

 الوعظ ُب للعاملْب ملحوظ دكر بركز عن فضال العو٤بة, كبركز الكونية كا٤بتغّبات الية األكضاع

 باألمة, ا٤بَببصْب على الفرصة كتفويت الوحدة إٔب للدعوة أك معْب, لسلوؾ الشارع لدفع إما كا٣بطابة,

 كقيمهم كأرضهم كجودىم تستهدؼ الٍب ا٤بمارسات كجو ُب الثبات على لتشجيعهم أك كالوطن,

 شعوب بسائر أسوة كالتقدـ النهضة شركط كٛبثل ٙبقيق ُب لإلسهاـ لدفعهم أك ككحدهتم, كأخالقهم

. ا٤بتحضرة كدكلو العآب

 كالوعاظ األئمة ُب توفرىا الواجب الضركرية ا٤بواصفات ٙبديد على البحث ىذا ُب عملتي     كقد

 لوضع مقدمة الواقع, أرض على فيهم ا٤بعايّب تلك توفر مدل لفحص سعيت كما. أساسية كمعايّب

 .التوصيات
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فإف ٩با ال شك فيو كال ريب أف لكل شيء بداية , كلو ُب ذات األمر هناية كىذا البحث من األشياء    

الٍب كانت ٥با بداية فكاف البد لو من هناية ٱبتم هبا كينهي ا٢بديث عنو با٢بديث عنها , فجعلت 

 :خاٛبتو ُب أىم النتائج الٍب توصلت إليها فيو كىي 

طبة ىو الوعظ كالتذكّب, ٗبا فيو صالح الفرد كاجملتمع ُب اْبأف أعظم ا٤بقاصد الشرعية من  (1

 .الدنيا كاآلخرة, فيجب أف تدكر حولو ا٣بطبة

ينبغي اإًلشراؼ ا٤بستمر عن كثب على ا٣بطباء كاألئمة من قبل ا١بهات ا٤بسئولة, للتأكد من  (2

 .كفاءة ا٣بطيب ُب أدائو لواجبو الشرعي

طبة يستلـز العناية با٣بطيب, فالواجب يقضي بزيادة العناية ٖبطيب ا٤بسجد كإمامو اْبالعناية ب (3

 .اختيارا كتأىيال

 بتزكيد ا٣بطباء بعناكين ا٤بوضوعات كا٤بستجدات ا٤بهمة دكريا الٍب ا٤بؤسسات الدينيةأف تعُب  (4

.  من ا٣بطيب أف يطرحهاا٤بؤسسات الدينيةترغب 

التقصّب , كتكوف الثانية أقصر من األكٔب , كأف تكوف فصيحة بليغة مؤثرة  طبة اْبأنو يسن ُب  (5

ُب أكثر األحياف , كأف يدعو للمسلمْب ُب الثانية , كأف  (ؽ  )مرتبة, كأف يقرأ فيها سورة 

يدعو لوالة أمور ا٤بسلمْب عامة , كلوٕب أمر البلد بعينو ما ٓب يأمر بذلك فيجب , كأف ٱبتم 

 .الثانية باالستغفار

أف على ا٣بطيب االعتناء بإعداد ا٣بطبة كعدـ االعتماد على دكاكين قدٲبة أك ٫بو ذلك , كأال  (6

ٱبرجها عن مقصودىا الشرعي من الوعظ كالتذكّب كالثناء على ا كٛبجيده , كا٢بث على 

 .طاعتو كالتحذير من معصيتو إٔب غّب ذلك
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 كاألمراض العلل على فيتعرؼ , الداء تشخيص الدكاء كصف قبل فعليو طبيب ا٣بطيب (7

 كالسنة الكتاب إٔب رجع ذلك لو استباف فإذا , األعراض كيعرؼ الداء كيشخص الشائعة

 ٗبا سيأٌب ا٤بتبصر غّب الواعظ أف كمعلـو , العالج سهل التشخيص دؽ ككلما الدكاء, فوضع

 على مشو٥با من الرغم على لغوا ا٣بطبة تكوف فقد العلة ٙبديد ُب أخطأ كإذا , يناسب ال

  .صحيحة نصوص

 :انتٕصٍاخ

 الضعف مكامن ٤بعا١بة بدكرات كإلزامهم أدائهم, لتحسْب اجمليدين غّب ا٣بطباء متابعة األكقاؼ    على

 .التالكة كأحكاـ ا٣بطابة كأسلوب كاللغة الشرعي, العلم ٦باؿ ُب لديهم,

 .   أكصي أكلياء أمور ا٤بسلمْب إعانة ا٣بطباء

 ذلك إف إذ القضايا, متعدد كال األطراؼ متشعب غّب كاحد موضوع على  االقتصار   أكصي ا٣بطباء

 , منمقا كاألسلوب بليغة, العبارة كانت فمهما , بعضا بعضو كينسي األذىاف يشتت الغالب ُب

 األفكار ٦بتمعة متكاملة صورة إعطاء ا٤بوضوعات كتنوع اإلطالة مع يستطيع ال فإنو , متدفقا كالفكر

  .ا٤بعآب كاضحة

 الواقعة كا٤بالبسات ا١بارية األحداث ا٣بطبة موضوع يالئم أف اإلمكاف قدر  ا٢برص   أكصي ا٣بطباء

 كالناس كاد ُب ا٣بطبة تكوف أف با٣بطيب يزرم ٩با كإف . السامعْب ٝباىّب ك٨باطبة الناس دنيا ُب

 .ذلك إٔب ينبو ما منجما ا كتاب نزكؿ ُب كإف , آخر كاد ُب كالزماف

 لنفسو احَبامو على  كىذا دليل ,ا١بيد بالتحضّب اىتماما بالغا ٖبطبتهم  االىتماـ   أكصي ا٣بطباء

  .كمنربه كسامعيو
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 نبيو كسنة كتابو كاتباع كالعمل القوؿ ُب اإلخالص يرزقنا أف كتعأب تبارؾ ا أسأؿ ا٣بتاـ كُب     

 كأف , األمة ىذه سلف عليو كاف كما , كاألىواء البدع من خاليا نقيا اتباعا كسلم عليو ا صلى

 ا٢بق على يثبتنا كأف , الدارين ُب كسعادتنا رضاه فيو ٤با بنواصينا يأخذ كأف , األىواء كمزالق الزلل ٯبنبنا

 رب  ا٢بمد أف دعوانا كآخر , ٦بيب ٠بيع إنو ا٤بسلمْب ك١بميع كلوالدم ٕب يغفر كأف , بو نلقاه حٌب

 .العا٤بْب
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 : ٔتشًم ػهى: انفٓارش-

 .فٓرش اٌَاخ :أٔال

 .فٓرش األدادٌث :ٍَاثا

 . فٓرش األػالو:ثانثا

 . فٓرش املصادر ٔاملراجغ:راتؼا

  فٓرش املٕضٕػاخ:خايطا

 

 

 



127 
 

 

 .فٓرش اٌَاخ :أٔال

  ااف تح ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

  ڇٺ ٺ   ٺ ٺ  ڇ 
6 

 

بق ة ػػػػػػػػػػػػورة اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ڇ

ۋ ۅ ۅ     ۉ ۉ 

  ڇې ې ې ې ى 

9 

 ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ٱڇ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڄ ڄ 

  چ چ ڃڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ڌ ڌ ڇ ڍ  ڍڇچ چ ڇ ڇ

  ڇڎ ڎ ڈ 

39 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڇ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک 

 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ کک

  ڇ ﮲ ںڱ ڱ ں

71 
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 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻڻ  ڻ ڻڇ 

 ۓ ﮲ ﮳﮴  ۓ  ھ ھ ے ےھھ

﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾     ﮿  ﮸﮵  ﮶ ﮷   ڇ﮹ 

34 

       ﯀   ﯁          چ 

  چ        ڭ          

34 

 

 آؿ عل افورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڇ 

  ڇڦ ڦ 

1 

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ڇ 

  ڇ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻں ڻ

41 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ڇ 

 ڤ ڤ  ڤ ڤٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ

 ڄ ڄ   ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ

  ڇڃ ڃ

44 

 

 اايس ءورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڇ 

 ڤ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٿڀ ٺ ٺ ٺ        ٺ

1 
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  ڇڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ 
 

 ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۆڭ ۇ ۇڇ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې 

  ڇ ې ى ى ائ  ېې

34 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ڇ 

  ڇۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  

34 

ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڇ 

  ڇڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ 

32 

ٱ ٻ ٻ           ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڇ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

  ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

31 

 ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ   ڀ ٱڇ 

 ٿ ٿ ٿ  ٹ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

  ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

62 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ 

  ڇ ژ ژ ڑ ڑ  ک ڈڎ ڈ

8 

 

  اال ئلةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
رقم ااصفح  اآل   

ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڇ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄڄ  ڄ ڄ

51 
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  ڇ

 ڍ  ڌ ڍچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڇ 

  ڇڌ ڎ ڎ 

45-50 

 ہڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀڇ 

  ڇہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 

52 

 

 األن  ـورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ          پ پ پڇ 

  ڇٺ ٿ 

20 

 ٿ ٿ ٹ ٿڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ   ٿڇ 

  ڇ ٹ   ڤ ڤ ڤ  ڤ  ٹٹ

8 

ۓ ڭ   ڭ ڭ        ڭ ۇ ۇ ۆ ڇ 

  ڇ ۈ   ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۈۆ

56 

 

 

 األع اؼورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڇ 

چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 
 

52-53 
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 گ گ گ ڳ ڳ گکک

 ں ں ڻ ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱ

  ڇڻ

ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ﮲ ڇ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﮸ ﮹ 

  ﯀  ﯁﮿﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

  ڇ                   

58 
 
 

 پ ڀ ڀ  ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ 

  ڇ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺڀ ٺ

 
58 

 

 األنف ؿورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

 ىئ ىئۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئڇ 

  ڇىئ ی ی ی ی  

 
57 

ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ڇ 

  ڇۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

 
51 

 

 ااتوب ورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

 ھ ہۀ ۀ  ہ ہ ہڇ 

 ۓھ ھ  ھ ے ے ۓ

  ڇ  ﮶   ﮷﮸  ﮹ ﮵﮲ ﮳ ﮴

 
55 
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﮻ ﮼  ﮽﮾  ﮿ ﯀  ﯁ ڇ 

             

  ڇ

 
55 

 ڳ ڳک گ گ  گ گڇ 

ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ 

 ہ ۀ ۀ ہڻں ں ڻ ڻ  ڻ

  ڇہ ہ ھ ھ ھ  

 
54 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ڇ 

ٻ پ پ پ    

  ٺ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

  ڇٺ ٿ 

 
55 

 

 هودورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ۈ ۈ ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڇ 

 ۆئ ۇئ ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئىې ې

 ی ی ىئ ىئ ىئ یېئۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ

  ڇی جئ حئ مئ  

 
70 

ۉ  ې        ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ڇ 

 ېئ ۈئەئ  وئ وئ ۇئ    ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

  ڇېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 
57 
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  وسفورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

گ ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ      ڱ ڇ 

 ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻںں

  ﮵ ﮴ ۓ ۓ ﮲ ﮳ےھ ھ ھ ھ ے

  ڇ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺  

 
6 

 ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ژڎڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڇ 

  ڇڑ  ک ک ک ک  گ گ 

 
42 

 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة إب اه م 
رقم ااصفح  اآل   

 ڄ ڄڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄڇ 

  ڇڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ 

 
64 

 پ پ پ ڀ  ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ 

  ڇ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀڀ

 
1 

 

 اايحل ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ 
42 
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 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڇڇ

 ژ ژ ڑ ڑ ک         ک ک ڈڈ

  ڇک گ 
 

 32  ڇ ﮿  ھہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھڇ 
 

 

 اإلس اءسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة 
رقم ااصفح  اآل   

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ڇ 

  ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ  

 
38 

 38  ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڇ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ     ېئ ىئ ىئ ڇ 

  ڇىئ ی ی 

 
56 

 

 ااكهفورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

حب خب مب ىب يب جت  حت خت مت ىت يت       جث ڇ 

  ڇمث ىث يث حج مج  

 
42 

 

ورة م  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

 ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ڇ 
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 72  ڇٿ ٿ ٿ 
 

 

 

 ااححورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

ڌ ڌ       ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڇ 

  گ گ گڑ ڑ ک ک ک ک

  ڇگ  ڳ 

 

55 

 

ورة االؤميوف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

 51  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ڇ 

 51  ڇٻ پ پ پ پ ڀ  ڇ 

 ٿ ٹ ٿ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڀپ ڀ ڀ ڀڇ 

  ڇ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ ڤٹ ٹ  ٹ

8 
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 اايورورة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

 31  ڇۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې ې      ې              ى ى  ڇ 

 

اا ـو  ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

 ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۇڭ ڭ ڭ      ۇڇ 

 ې ې ې ى ې ۅ ۅ ۉ   ۉۋۋ

  ڇى ائ            ائ ەئ ەئ 

6 

 

  األحزابورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

 ڇ ڇ ڇ ڇڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ چ   چڇ 

 ژ  ڎ ڈ ڈ ژڎڍ ڍ ڌ ڌ

 ک  ک گ گ گ کڑ ڑ ک

  ڇگ ڳ 

40 
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وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ڇ 

  ڇىئ ی                ی ی ی         جئ  

 

54 

 1  ڇۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڇ 

 ﮵﮶  ﮷ ﮴ے  ے ۓ ۓ ﮲   ﮳ڇ 

  ڇ﮸ ﮹  ﮺  ﮻ ﮼﮽  

1 

 

  ااص ف تورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 

رقم ااصفح  اآل   

 5  ڇپ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ڇ 

 

 فصلت ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڇ 

  ڇڎ ڈ ڈ 

44 
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 اازخ ؼ ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

رقم ااصفح  اآل   

ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

  ڇ ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ     ڇ ڇ  ڍ

9 

 9  ڇ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ڻں ڻ  ڻڇ 

 

 ااحج ات ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڇ 

  ڇڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  

76 

 

 ااجل   ورةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
رقم ااصفح  اآل   

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڇ 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ                 ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  ڇٹ ٹ 

16 

 ڍ   ڍ ڌ ڌ ڇڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ    ڇ ڇڇ 

  ڇ ڑ ڑ   ک ک  ژڎ ڎ   ڈ     ڈ ژ

16 
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 .فٓرش األدادٌث :ٍَاثا

 رقم ااصفح ااحل ث 
 د "ال يشكر ا من ال يشكر الناس"

 1 "ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفرهإف  "   
 6 "من داف نفسو الكيس"
 13  "ما أنت ٧بدث قومان ٕبديث"
 15 "يا معشر األنصار,ما قالة بلغتِب عنكم"
 19 " ٱبطب قائما  صلى ا عليو كسلمكاف النيب"
 19 "ا٣بطبة موضع الركعتْب"
 21 "إف ىذا يـو جعلو ا للمسلمْب عيدا"
 21 "شهدت العيد مع رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم"
 21 "ال تتخذكا قربم عيدا"
 22  " , كأيب بكر, كعمر, كعثمافصلى ا عليو كسلمالعيد مع رسوؿ ا  شهدت"
 22 "كاف رسوؿ ا كأبو بكر كعمر رضي ا عنهما يصلوف العيدين قبل ا٣بطبة"
 23 " يـو الفطرصلى ا عليو كسلمقاـ النيب "
 23  " العيد فلما قضىصلى ا عليو كسلمشهدت مع رسوؿ ا "
 24 " ك٫بن ٗبُبصلى ا عليو كسلمخطبنا رسوؿ ا "
 24 "فإف دماءكم, كأموالكم,كأعراضكم, كأبشاركم, عليكم حراـ"
 25  "إنكم شكوًب جدب دياركم, كاستئخار ا٤بطر"
 26 "أشهد أف ا على كل شيء قدير"
 26 "أف رسوؿ ا خرج ليستسقي فصلى هبم ركعتْب"
 27 "إف الناس يفتنوف ُب قبورىم كفتنة الدجاؿ"
 27 "كنا نسمعو بعد ذلك يتعوَّذ من عذاب القرب"
 28 "يا أيها الناس إ٭ٌبا الشمس كالقمر آيتاف من آيات ا"
 28 "فإذا رأيتموىا فافزعوا إٔب الصالة فصلوا "
 28  "يا أمة ٧بمد ما من أحد أغّب من ا أف يزين"
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 28 "إنو عرض علٌي كل شيء تو١بونو"
 30 "لقد أىدفت ٕب يـو بدر فضفت عنك

 33  "أكصيكم بتقول ا كالسمع كالطاعة"
 39  "أربع إذا كن فيك فال عليك"
 42 "يا رسوؿ ا, فمرنا بأمر نعمل بو"
 43 "لعلي بن أيب طالبصلى ا عليو كسلم قاؿ رسوؿ ا "
 43  "من دعا إٔب ىدل كاف لو"
 45 "إنك تأٌب قومان من أىل الكتاب فادعهم إٔب"
 56 "مثل القائم على حدكد ا, كالواقع فيو"
 57 "ال إلو إال ا, كيل للعرب"
 59 "فتنة الرجل ُب أىلو كمالو كنفسو"
 60 " من أحدكمسالمييصبح على كل "
 61 "من دعا إٔب ىدل كاف لو"
 63  "كالـ ابن آدـ عليو ال لو إال األمر با٤بعركؼ"
 63 "من رأل منكم منكرا "
 63  "ا٤بؤمن القوم خّب"
 64 "عليو كسلم انتهيت إٔب النيب صلى ا"
 69 "إف طوؿ صالة الرجل كقصر "
 69  "حدثوا الناس ٗبا يعرفوف"
 71  "ما باؿ أقواـ"
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 . فٓرش األػالو:ثانثا

 رقم ااصفح  اا لم
 7النضر بن مشيل  

 10  أرسطو

 17كعب بن لؤم بن غالب  
 17ا٢بسن البصرم  

 17بن حـز  
 18ابن العريب  

 19جابر بن ٠برة   
 21بن تيمية  

 23 عبد ا بن عمر
 22 بن قدامة ا

 22ابن القيم  
 23جابر بن عبد ا  
 23ابن معدم كرب  

 23أبو السائب األنصارم  
 24أبو أمامة  

 24عبد  الرٞبن بن معاذ التيمي  
 24أبو بكر الصديق  

 25عائشة  
 26عبد ا بن زيد بن عاصم  

 31ابن منظور  
 32 عبد ا بن ناصر آؿ سعدم 

 33العرباض بن سارية 
 39عبد ا بن عمرك بن العاص بن كائل القرشي السهمي  

 39معاذ بن جبل  
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 42أبو العباس عبد ا 
 42مسلم بن ا٢بجاج  

 43سهل بن سعد بن مالك األنصارم  
 43علي بن أيب طالب  

 43عقبة بن عمرك بن ثعلبة األنصارم  
 48 ا١بصاص 
 48 الشوكاين 
 ٦49باىد  

 49أبو ىريرة  
 49عطاء بن أيب رباح  

 51أٞبد بن ٧بمد بن حنبل  
 51درة بنت أيب ٥بب  
 59حذيفة بن اليماف  

 60 أبو ذر الغفارم 
 63سعد بن مالك  

 66البغوم  
 80 ٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب 

 80صاّب بن فوزاف  
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 . فٓرش املصادر ٔاملراجغ:راتؼا

 .لبناف , الطبعة األكٔب- , دار الكتاب العريب, بّبكت ( ى370ت)للجصاص : أحكاـ القرآف  (ُ
 .ىػ368أخبار النحويْب البصريْب, تأليف أيب ا٢بسن بن عبد ا السّباُب ت  (ِ
 .أسس الدعوة كآداب الدعاء للدكتور السيد ٧بمد الوكيل (ّ
- إعالـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب, تأليف مشس الدين ٧بمد بن قيم ا١بوزية, دار الفكر  (ْ

.  ىػ1397- بّبكت, الطبعة الثانية 
تقي الدين أبو ٧بمد عبد الغِب بن عبد الواحد , اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ للجماعيلي  (ٓ

عبد , أبو حفص عمر بن علي بن اٞبد األنصارم الشافعي.: ىػ600 - 541, ا٤بقدسي 
. 1997دار العاصمة : الرياض-, العزيز بن اٞبد بن ٧بمد ا٤بشيفع

القاىرة - مطبعة السنة امدية:: اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٨بالفة أصحاب ا١بحيم البن تيمية (ٔ
 . ق1369 -2:ط

. (دار السالـ للنشر كالتوزيع) البيانوين ,األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر (ٕ
 .بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد البن رشد, دار ا٤بعرفة ببّبكت (ٖ
البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع, للقاضي ٧بمد بن علي الشوكاين, طبعة دار  (ٗ

.  ا٤بعرفة بّبكت
 .تاريخ اإلسالـ ككفيات ا٤بشاىّب للذىيب, دار الكتاب العريب ببّبكت (َُ
, الناشر دار (ىػ676ت )ٙبرير ألفاظ التنبيو, تأليف أيب زكريا ٰبي بن شرؼ النوكم  (ُُ

 .ىػ1408دمشق, الطبعة األكٔب /القلم
دار الكتب : مشس الدين الذىيب, كزارة ا٤بعارؼ با٥بند, تصوير: تذكرة ا٢بفاظ, تأليف (ُِ

. بّبكت- العلمية 
 , دار (  ى816ت  )أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن علي ا١برجاين : التعريفات  (ُّ

.  العراؽ- الشؤكف الثقافية العامة , بغداد 
- ىػ1408تفسّب القرآف العظيم , البن كثّب , دار الفكر , بّبكت , لبناف , (ُْ

. ـ1988
-  , دار الكتب العلمية , بّبكت ( ى676ت  )للنوكم : هتذيب األ٠باء كاللغات  (ُٓ

. لبناف 
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هتذيب التهذيب , البن حجر العسقالين , دار إحياء الَباث العريب , بّبكت ,  (ُٔ
. ـ1991-ىػ1412لبناف, الطبعة األكٔب , 

هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ , للمزم , مؤسسة الرسالة , بّبكت , لبناف, الطبعة  (ُٕ
. ـ 1983- ىػ1403األكٔب , 

دار  أبو منصور ٧بمد بن أٞبد األزىرم: هتذيب اللغة ػ موافقا للمطبوع ا٤بؤلف  (ُٖ
 .ـ2001- بّبكت - دار إحياء الَباث العريب : النشر

 .توضيح األفكار ٤بعاين تنقيح األنظار مد بن إ٠باعيل األمّب ا٢بسِب الصنعاين (ُٗ
تأليف عبد الرٞبن بن ناصر السعدم . تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف (َِ

.  ىػ1398, إىداء ا١بامعة اإلسالمية مؤسسة مكة للطباعة (ىػ1376ت)
ا١بامع الصحيح , للبخارم , دار الفكر , بّبكت , لبناف , الطبعة األكٔب  (ُِ

. ـ 1991-ىػ1411,
.   , مطبوعات دار الشعب , مصر(  ى671ت  )للقرطيب : ا١بامع ألحكاـ القرآف  (ِِ
-  , , دار الفكر , بّبكت ( ى450ت)لعلي بن ٧بمد ا٤باكردم : ٢باكم الكبّب ا (ِّ

. ـ 1994 - ى1414لبناف, 
 .ا٣بطابة ُب اإلسالـ للدكتور مصلح سيد بيومي (ِْ
. خطبة ا١بمعة كشركط ٪باحها ُب ظل ا٤بتغّبات ا٤بعاصرة  (ِٓ
 .٧بمود عبد ا٢بميد العسقالين: الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ  (ِٔ
. سهل العتييب. دكر خطبة ا١بمعة كالعيدين ُب تعزيز األمن الفكرم  د (ِٕ
 , مؤسسة الرسالة , (  ى751ت  )البن قيم ا١بوزية : زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد  (ِٖ

  . ـ1986الطبعة الثالثة عشرة, 
. السنن , البن ماجو , ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي , دار ا٢بديث , القاىرة , مصر  (ِٗ
. ـ1988-ىػ1408السنن , أليب داكد , دار ا١بيل , بّبكت , لبناف , (َّ
السنن , للدار قطِب , ٙبقيق عبد ا ىاشم ا٤بدين  , دار ااسبة للطباعة , القاىرة  (ُّ

. , مصر
السنن , للنسائي , اعتُب بو عبد الفتاح أبو غدة , مكتبة ا٤بطبوعات اإلسالمية ,  (ِّ

. ـ1988-ىػ1409حلب , سوريا , الطبعة الثانية,
 .بّبكت- سنن الدارمي للدارمي, دار الكتاب العريب  (ّّ
. السنن الكربل , للبيهقي , دار ا٤بعرفة , بّبكت , لبناف  (ّْ
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سّب أعالـ النبالء , للذىيب , ٙبقيق شعيب االرناؤكط , مؤسسة الرسالة , بّبكت ,  (ّٓ
. ـ 1993-ىػ1413لبناف , الطبعة التاسعة , 

شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب لعبد ا٢بي بن العماد ا٢بنبلي, دار إحياء الَباث  (ّٔ
 .العريب ببّبكت

سليماف أبا ا٣بيل , مؤسسة آساـ, : للشيخ ٧بمد بن عثيمْب, ٝبعو: الشرح ا٤بمتع (ّٕ
. الطبعة األكٔب

دار - عبد ا أٞبد أيب زينة :  , ٙبقيق (  ى676ت  )للنوكم : شرح صحيح مسلم  (ّٖ
. الشعب , القاىرة

شرح فتح القدير على ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدم لإلماـ كماؿ الدين ٧بمد بن عبد  (ّٗ
  .بّبكت لبناف,  الَباث العريب إحياءدار - الواحد ا٤بعركؼ بابن ا٥بماـ الطبعة األكٔب 

 .الصحاح للجوىرم, دار العلم للماليْب ببّبكت (َْ
صحيح مسلم لإلماـ مسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم, دار إحياء الَباث  (ُْ

 .بّبكت- العريب 
 .صحيح كضعيف سنن ابن ماجة ا٤بكتب اإلسالمي (ِْ
دار : ٧بمد حامد الفقي, تصوير: ابن أيب يعلى, ٙبقيق: طبقات ا٢بنابلة, تأليف (ّْ

 .بّبكت, عن طبعة مطبعة السنة امدية, القاىرة- ا٤بعرفة 
. الطبقات الكربل , البن سعد  , دار صادر , بّبكت , لبناف  (ْْ
 .فتح البارم شرح صحيح البخارم البن حجر, دار الرياف للَباث بالقاىرة (ْٓ
بّبكت, الطبعة . ابن حـز األندلسي دار ا٤بعرفة: الفصل ُب ا٤بلل كاألىواء كالنحل  (ْٔ

 .1975الثانية, 
٦بد الدين الفّبكزآبادم, ا٤بؤسسة العربية للطباعة كالنشر, : القاموس ايط, تأليف (ْٕ

. بّبكت
  .قواعد علم ا٣بطبة كفقو ا١بمعة كالعيدين (ْٖ
لساف العرب , البن منظور , دار إحياء الَباث العريب , بّبكت , لبناف , الطبعة  (ْٗ

. ـ1988-ىػ1408األكٔب, 
, الناشر دار (ىػ676ت )تأليف أيب زكريا ٰبي بن شرؼ النوكم .لغة الفقهاء (َٓ

. ىػ1408دمشق, الطبعة األكٔب /القلم
 .ا٤ببسوط لشمس الدين السرخسي, دار ا٤بعرفة ببّبكت (ُٓ
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 .55األٞبدم أبو النور العدد / د – ٦بلة الوعي اإلسالمي  (ِٓ
 .اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم, دار الفكر (ّٓ
 .٦بموع فناكم شيخ اإلسالـ ابن تيمية, ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف (ْٓ
 .الى البن حـز الظاىرم, ا٤بكتب التجارم ببّبكت (ٓٓ
 .بّبكت, ٨بتار الصحاح ٧بمد بن أيب بكر الرازم دار الكتب العلمية  (ٔٓ
ا , , دار الكتب العلمية , بّبكت ,  ا٤بستدرؾ على الصحيحْب , للحاكم أيب عبد (ٕٓ

. ـ1990-ىػ1411لبناف , الطبعة األكٔب ,
.  علي عبد ا٢بليم ٧بمود. ا٤بسجد كأثره ُب اجملمع اإلسالمي , د (ٖٓ
. القاىرة– مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل, مؤسسة قرطبة  (ٗٓ
. دمشق– معجم الشيوخ البن عساكر, دار البشائر  (َٔ
 , , مكتبة الغرباء األثرية , ا٤بدينة ا٤بنورة (  ى351ت  )البن قانع : معجم الصحابة  (ُٔ

 .  ى1418, الطبعة األكٔب , 
 , دار الفكر للطباعة كالنشر , (  ى395ت  )البن فارس : معجم مقاييس اللغة  (ِٔ

. ـ 1979
 .ا٤بغِب البن قدامة ا٤بقدسي ا٢بنبلي, جامعة أـ القرل (ّٔ
. ىػ , دار ابن عفاف, السعودية1416/ 1البن القيم, ط: مفتاح دار السعادة (ْٔ
. بّبكت_دار الفكر_الراغب األصفهاين : األصفهاين " مفردات ألفاظ القرآف (ٓٔ
 العا٤بي ا٤بعهد , ٕٗ /ص العآب, حامد يوسف .د اإلسالمية للشريعة العامة ا٤بقاصد (ٔٔ

. ـ2/1994/الرياض,ط اإلسالمي, للفكر
مناىل العرفاف ُب علـو القرآف , مد عبد العظيم الزرقاين ,  دار الكتاب العريب ,  (ٕٔ

 .ىػ1415 , 1بّبكت , ط
. منهج إلعداد خطبة ا١بمعة  ابن ٞبيد (ٖٔ
 , , ا٤بكتبة العلمية , (  ى606ت  )البن األثّب : النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر  (ٗٔ

 .لبنا- بّبكت 
ت )للشوكاين - صلى ا عليو كسلم - نيل األكطار من أحاديث سيد األخيار  (َٕ

. لبناف- , دار ا١بيل, بّبكت ( ى1255
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  فٓرش املٕضٕػاخ:خايطا

رقم ااصفح  االوضوع 

 2-1 املقذيح -

 3 :  انتًٍٓذ ٌشًم ػهى ثالثح يثادث-

 4 :ٌٔشًم ػهى ثالثح يطانة, انتؼرٌف مبصطهذاخ انثذث:  املثذث األٔل

 5-4 .   تؼرٌف اخلطثح نغح ٔاصطالدا:املطهة األٔل      

 7-5 .   تؼرٌف انذٌٍ نغح ٔاصطالدا:املطهة انثاًَ      

 8-7 .  تؼرٌف املؼاصرج نغح ٔاصطالدا:املطهة انثانث      

 10-8 .َشأج ػهى اخلطاتح:  املثذث انثاًَ

 28-10 .املراد تاخلطاتح انذٌٍُح :  املثذث انثانث

 30 .أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج: انفصم األٔل -

 30 .تؼرٌف األْذاف نغح ٔاصطالدا:       املثذث األٔل

ٌٔشًم ػهى ثالثح , أْذاف اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:      املثذث انثاًَ
 :يطانة

31 

 39-31    . املٕػظح ٔاإلرشاد:املطهة األٔل         

 46-40  . انذػٕج إىل اإلضالو ٔإىل تؼانًٍّ ٔيثادئّ:  املطهة انثاًَ         

 انذػٕج إىل األير تاملؼرٔف ٔانًُٓ ػٍ املُكر :املطهة انثانث         
 .ٔٔدذج املطهًني

46-64 

 65 :ٌٔشًم ػهى يثذثني, .اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرجيؼامل :  انفصم انثاًَ-

 66 .تؼرٌف املؼامل نغح ٔاصطالدا:    املثذث األٔل

 67ٌٔشًم ػهى مخطح , يؼامل اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج:    املثذث انثاًَ
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 :يطانة
 78-67 .قٕاػذ إػذاد اخلطثح انذٌٍُح :املطهة األٔل

 78 .ٌٔشًم ػهى ثالثح فرٔع.أضص إنقاء اخلطثح انذٌٍُح  :املطهة انثاًَ

 81-78 .يصادر اخلطثح انذٌٍُح: انفرع األٔل 

 ًَ83-81 اخلطٕاخ انالزيح إلػذاد خطٍة املطجذ: انفرع انثا 

 96-83صفاخ اخلطثح انذٌٍُح انُاجذح تانشكم ٔاملضًٌٕ : انفرع انثانث 

ح:املطهة انثانث
َّ
ح اخلطة ياليخ شخصٍ

َّ
 99-97 . انذٌٍُ

, دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري :املطهة انراتغ
 .ٌٔشًم ػهى فرػني

100 

 103-100 دٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف تؼسٌس األيٍ انفكري: انفرع األٔل 

 ًَانٕاقغ ٔاملأيٕل نذٔر اخلطثح انذٌٍُح املؼاصرج يف : انفرع انثا
 .تؼسٌس األيٍ انفكري

103-108 

 109: ٔتشًم ػهى:  اخلامتح-

 112-110 . أْى َتائج انثذث:أٔال      

 113-112  . انتٕصٍاخ:      ثاٍَا

 126-114 .فٓرش اٌَاخ :أٔال      

 128-127 .فٓرش األدادٌث :ٍَاثا      

 130-129 . فٓرش األػالو:      ثانثا

 134-131 . فٓرش املصادر ٔاملراجغ:راتؼا     

 136-135      اخلايص فٓرش املٕضٕػاخ


